




“In the Name of Allah Most Gracious Most Merciful.” 



 يستطيع أن يخدم مجتمعه بواسطة
ً
“الثقافة ملٌك لإلنسان نفسه، وأيضا

ثقافته إذا أحسن تقديمها”

 ويتقاطع مع كثيٍر من الحضارات، فالتاريخ 
ً
“لدينا عمق تاريخي ضخم جدا

العربي من آالف السنين هو تاريخ الكلمة وتاريخ املبادئ والقيم الذي ال 
يضاهيه أي تاريخ أو حضارة في العالم”

ن �� ن الشريف�ي �� خادم الحرم�ي
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

-حفظه هللا ورعاه-

ن ن العهد صاحب السمو امللك�ي ول�ي
ر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود األم�ي

-حفظه هللا-
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القسم األول: مقدمة التقرير

التطوير
تعمــل الــوزارة علــى تطويــر القطــاع الثقافــي مــن خــال 

املواهــب  لتطويــر  متكاملــة  ومنظومــة  عمــل  إطــار 

الســبل  إيجــاد  إلــى  باإلضافــة  املبــادرات،  وتســهيل 

املناســبة لتســليط الضــوء علــى اإلنجــازات املحققــة فــي 

التقديــر.  مــن  القطــاع وإيفائهــا حقهــا 

الرعاية
الجوانــب  لكافــة  والعنايــة  التقديــر  الــوزارة  تولــي 

أنشــطتها  جميــع  فــي  وذلــك  الســعودية،  الثقافيــة 

وأعمالها، وتحرص الوزارة على تعزيز الهوية الثقافية 

املميـزة للمملكة، ورعاية اإلرث الثقافي والحفاظ على 

الثقافيــة.  والتقاليــد  التـــراث 

الدعم
تعمــل الــوزارة علــى عــرض الجوانــب الثريــة للثقافــة 

الســعودية، وتوفيـــر الدعــم لهــا، وتحديــد العناصــر 

الثقافيــة املاديــة وغيـــر املاديــة التـــي تزخــر بهــا اململكــة، 

ورعايتهــا. وبغيــة تحقيــق هــذا الهــدف؛ وضعــت الــوزارة 

األطر التنظيمية والتشريعية املناسبة لدعم وتحسين 

القطــاع الثقافــي.

القيادة
أن تكــون الــوزارة بمثابــة املحــّرك الفاعــل الــذي يدفــع 

عجلــة النمــو الثقافــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية. 

ــر الــوزارة التوجيــه الواضــح 
ّ
وبموجــب موقعهــا هــذا؛ توف

والضــروري لجميــع شــركائها فــي القطــاع مــن الهيئــات 

القطــاع  فــي  الفاعلــة  والجهــات  األخــرى،  الحكوميــة 

األوســع. وتعمــل علــى تحقيــق ذلــك مــن خــال خلــق تيــار 

مســتمر عالــي املســتوى مــن الوعــي الجماهيـــري.

م الق�ي

رؤية الوزارة
أن تزدهــر اململكــة العربيــة الســعودية بمختلــف ألــوان 

الثقافة؛ لتثري نمط حياة الفرد، وتسهم في تعزيز الهوية 

الوطنيــة، وتشــجع الحــوار الثقافــي مــع العالــم.
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عة مة املصطلحات الشا�ئ قا�ئ

رؤيــة اســتراتيجية للمملكــة العربيــة الســعودية.. مرتكزاتهــا: مجتمــع حيــوي، اقتصــاد 

مزدهــر، وطــن طمــوح. 

هــو ثــروة كبيـــرة مــن اآلداب والقيــم والعــادات والتقاليــد واملعــارف الشــعبية والثقافــة 

املاديــة والفنــون التشــكيلية واملوســيقية.
راثرؤية 2030 ال�ت

األميـــر بــدر بــن عبــدهللا بــن محمــد بــن فرحــان آل ســعود، وهــو أول وزيــر للثقافــة فــي اململكــة 

العربيــة الســعودية.

جملة املعارف اإلنسانية وبخاصة األدب اإلنشائي واألدب الوصفي والتاريخ والجغرافية 

وعلم اللغة والفلسفة وغيرها من العلوم االجتماعية.
اآلدابوزير الثقافة

هــي الــوزارة املشــرفة علــى القطــاع الثقافــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وتهــدف إلــى 

 لاقتصــاد الوطنــي.
ً
تطويــر وتنشــيط صناعــة العمــل الثقافــي فــي الســعودية وجعلهــا داعمــا

أعمال إبداعية تخضع للحاسة العامة كفن الرقص، واملوسيقى، والغناء، والكتابة أو 

التأليف، والتلحين، وهـــي تعبيـــر عن املوهبة اإلبداعية.
الفنونوزارة الثقافة

املشــروع هــو مســعى مؤقــت وفريــد مــن نوعــه لتصنيــع ســلعة أو تقديــم خدمــة أو الوصــول 

إلــى نتيجــة معينــة، حيــث يكــون للمشــروع نقطــة ابتــداء ونقطــة انتهــاء.

كل تراث ملموس ويرى بالعين كاملباني والحرف اليدوية.  التـراث املادياملشاريع

 تقــوم الجهــات بتقديمــه بشــكل ســنوي للمســتفيدين 
ً
ُيعــد التقريــر الســنوي منشــورا

لوصــف عملياتهــا والظــروف التــي مــرت بهــا الجهــة، ويقــّدم للجهــات ذات العاقــة.

اإلبداعات التي تبدعها جماعة معينة، أو أفراد غير معلوميـــن في مجتمع معيـــن وتعكس 

ل امليـــراث الثقافي لها.
ّ
ذاتية هذه الجماعة بما ُيشــك

ر املاديالتقرير السنوي التـراث غ�ي
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مة املحتوى قا�ئ
14كلمة سمو وزير الثقافة

18امللخص التنفيذي

ية راتيحج 20االس�ت

مي 26الهيكل التنظ�ي

54املبادرات واملشاريع

حة كورونا ا�ئ ن حج �ي هود الوزارة �� 90حج

ازات 94أبرز اإلنحج

120القوى العاملة

124التحديات والتطلعات

ات الثقافية 126الهي�ئ

158الكيانات الثقافية
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 فــي مشــروعها رغــم التحديــات 
ً
وبفضــل مــن هللا تمكنــت وزارة الثقافــة فــي عــام 2020م مــن املضـــي قدمــا

فــي  تســببت  والتـــي  العــام،  طيلــة  )كوفيــد-19(  املســتجد  كورونــا  فايــروس  جائحــة  فرضتهــا  التـــي  الكبيـــرة 

بــادرت وزارة  العالــم أجمــع. حيــث  فــي  مــن األنشــطة والفعاليــات  الكثيـــر  الثقافــي، وإلغــاء  الِحــراك  توقــف 

الثقافــة -وهيئاتهــا الثقافيــة- باســتثمار التقنيــة، ونقلــت النشــاط الثقافــي مــن الحّيـــز الواقعـــي املحــدود إلــى 

الفضــاء الرقمـــي املفتــوح، وذلــك عبـــر برامــج ومبــادرات ثقافيــة متنوعــة، حظيــت بتفاعــل عــاٍل مــن مختلــف 

شــرائح املجتمــع، مــا ســمح للــوزارة والهيئــات الثقافيــة بمواصلــة نشــاطها، والتقليــل مــن أضــرار الجائحــة.

 أمام 
ً
 ملشروع النهوض بالقطاع الثقافـي السعودي، لكنه لم يكن عائقا

ً
 استثنائيا

ً
ل هذا الظرف تحّديا

ّ
وقد مث

نــت الــوزارة فــي عــام 
ّ
العمــل علــى تطويــر املنظومــة الثقافيــة، وهيكلــة أنظمتهــا التشــريعية والتشــغيلية، حيــث تمك

2020م من إطاق 11 هيئة ثقافية، وإدراج 400 مهنة ثقافية في التصنيف السعودي املوّحد للمهن، وتأسيس 

مجمــع امللــك ســلمان العاملـــي للغــة العربيــة، وتأســيس مؤسســة “ثنائيــات الدرعيــة”، وإطــاق مبــادرة الجوائــز 

الثقافيــة الوطنيــة، ومبــادرة تطويــر املكتبــات العامــة فــي اململكــة، ومبــادرات أخــرى داعمــة للمواهــب فــي مجــاالت 

األفــام واملســرح واألزيــاء وفنــون الطهـــي. إلــى جانــب العمــل علــى تأســيس أربعــة متاحــف متخصصــة، وتدشــين 

مشروع ترميز مباني التـراث العمراني، والعمل على ترميم وتأهيل مباني التـراث العمراني وسط مدينة الرياض.

 أمــام عمــل وزارة الثقافــة علــى مبــادرة “عــام الخــط العربــي”، وبرنامــج 
ً
ولــم تقــف تأثيـــرات جائحــة كورونــا حائــا

االبتعــاث الثقافــي، وتطويــر شــراكاتها مــع الجهــات واملؤسســات الحكوميــة فــي مشــاريع تعليميــة وتدريبيــة.

تواصــل وزارة الثقافــة عملهــا علـــى ت��ميــة القطــاع الثقافـــي، وتطويــر منظومتــه اإلداريــة 
مــوالي  لــدن  مــن  2030، وبدعــم ورعايــة  الســعودية  رؤيــة  تحــت مظلــة  والتشــغيلية، 
ن امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســيدي صاحــب  �� خــادم الحرميـــن الشــريف�ي
ــب  الســـمو امللكـــي األميـــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولـــي العهــد نا�ئ

الــوزراء وزيــر الدفــاع –حفظهمــا هللا-. لــس  يــس محج ر�ئ

كلمة سمو وزير الثقافة

 
ً
وفي اإلطار الدولي وتعزيز الحضور الثقافي للمملكة في املنظمات الثقافية العاملية، شهد العام 2020م حضورا

 للثقافــة الســعودية فــي أكثـــر مــن محفــل عاملـــي، مــن أبرزهــا تنظيــم وزارة الثقافــة لاجتمــاع األول لــوزراء 
ً
الفتــا

الثقافــة فــي دول مجموعــة العشــرين، وذلــك ضمــن أعمــال قمــة دول العشــرين التــي اســتضافتها اململكــة، والــذي 

حصل على أصداء كبيرة انتهت إلى دعم منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( الستمرارية 

. ويضــاف إلــى ذلــك نجــاح اململكــة فــي 
ً
عقــد ســنويا

ُ
انعقــاد االجتمــاع ضمــن إطــار قمــة مجموعــة العشــرين التــي ت

الحصول على عضوية لجنة التـــراث الثقافي غيـــر املادي باليونسكو، وتســـجيل “حياكة السدو” ضمن القائمة 

التمثيليــة للتـــراث الثقافــي غيـــر املــادي.

 ملا تحقق، سواء من 
ً
لقد تحقق كل ذلك وأكثر في سنة استثنائية بكل املقاييس، ويتضمن هذا التقرير تفصيا

وزارة الثقافــة أو هيئاتهــا الثقافيــة، وعلــى ُصُعــٍد متعــددة األبعــاد، وفــي ســياق مشــروع ثقافــي وطنـــي شــامل نســعى 

مــن خالــه إلــى تطويــر القطــاع الثقافــي، وتمكيـــن املواهــب واملبدعيـــن فــي كافــة املســارات اإلبداعيــة، بمــا يســاهم فــي 

تحقيــق الركائــز االستـــراتيجية لرؤيــة الســعودية 2030 املتمثلــة فــي بنــاء مجتمــع حيــوي، واقتصــاد مزدهــر ووطــن 

 فــي الحــوار الثقافــي مــع العالــم.
ً
 فاعــا

ً
، وعنصــرا

ً
 اقتصاديــا

ً
 للحيــاة، ورافــدا

ً
طمــوح، وبمــا يجعــل الثقافــة نمطــا

صاحب السمو األمير

بدر بن عبد هللا بن محمد بن فرحان آل سعود

وزير الثقافة
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االرتباط برؤية اململكة 2030
 بتحقيــق الركائــز االســتراتيجية التــي بنيــت عليهــا 

ً
 مباشــرا

ً
يرتبــط الــدور املنــوط بــوزارة الثقافــة ارتباطــا

رؤية اململكة 2030 وما ينطوي تحتها من أهداف، حيث يساهم القطاع الثقافي بدور مهم ومباشر 

فــي تحقيــق الركائــز االســتراتيجية للرؤيــة والتــي تتمثــل فــي الوصــول إلــى مجتمــع حيــوي، واقتصــاد 

مزدهر، ووطن طموح، وذلك من خال تعزيز الهوية الوطنية وما يرتبط بها من قيم ثقافية أصيلة، 

وتنويــع مصــادر الدخــل، وزيــادة معــدالت التوظيــف، وتقديــم نمــوذج للفاعليــة الحكوميــة، وتمكيـــن 

املســؤولية االجتماعيــة.

كمــا تلتقــي جهــود الــوزارة مــع رؤيــة اململكــة 2030 مــن خــال مســاهمتها فــي إنجــاح برنامــج جــودة 

الحياة، عبر ارتباط دورها بالبعد الرابع من أبعاد البرنامج، والذي يرتبط بأهداف املستوى الثالث 

مــن أهــداف الرؤيــة، وذلــك مــن خــال تنميــة ومســاهمة اململكــة فــي الفنــون والثقافــة، واملحافظــة 

علــى تــراث اململكــة اإلســامي والعربــي والوطنــي والتعريــف بــه، وتحســين املشــهد الحضــري فــي مختلــف 

املــدن. ولتحقيــق أهــداف الرؤيــة بشــمولية أكبـــر، قامــت الــوزارة بتطويــر اســتراتيجية وطنيــة للثقافــة 

تشــمل دور الــوزارة وأدوار الجهــات األخــرى ذات العاقــة. ويمكــن تلخيــص األهــداف املرتبطــة برؤيــة 

2030، والتـــي ستســهم الــوزارة بتحقيقهــا بحســب مــا يلــي:

رة
ش

ملبا
ف ا

دا
أله

ا

رة
ش

ملبا
ر ا

غ�ي
ف 

دا
أله

ا

املحافظة على تراث اململكة اإلسامي . 1

والعربي والوطني والتعريف به.

العناية باللغة العربية.. 2

تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية . 3

احتياجات السكان.

تنمية املساهمة السعودية في الفنون . 4

والثقافة.

تعزيز قيم الوسطية والتسامح. . 1

تعزيز قيم اإلتقان واالنضباط.. 2

تحسين املشهد الحضري في املدن السعودية.. 3

حماية وتهيئة املناطق الطبيعية )مثل: الشواطئ . 4

والجزر واملحميات الطبيعية(.

تحرير األصول اململوكة للدولة أمام القطاع الخاص.. 	

جذب االستثمار األجنبي املباشر.. 	

تطوير قطاع السياحة.. 	

توفير معارف نوعية للمتميزين في املجاالت ذات . 	

األولوية.

تحسين ظروف املعيشة للوافدين.. 9

10.  تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية.

11.  دعم نمو القطاع غير الربحي.

ولتحقيــق ذلــك؛ قامــت الــوزارة بتحديــد منهجيــة اســتراتيجيات القطاعــات الفرعيــة، مســتفيدة مــن التجــارب الدوليــة فــي 

ــل للوضــع الثقافــي الحالــي للمملكــة، وتحديــد التوجهــات واألولويــات لنمــو القطــاع  القطــاع الثقافــي، وتحليــل الوضــع املفصَّ

وازدهــاره، وإعــداد مؤشــرات قيــاس تدعــم تنفيــذ االســتراتيجية.
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: امللخص التنفيذي �ي القسم الثا��

زات ومن هذه املنحج

نّفــذة فــي 2020م 
ُ
بلــغ عــدد أيــام الفعاليــات الثقافيــة امل

، شــملت األنشــطة والفعاليــات الثقافيــة 
ً
	23 يومــا

املصاحبة ملجموعة قمة العشرين، وزيارة رئيس وزراء 

اليابــان، وافتتــاح املســرح الوطنـــي، واالحتفــال باأليــام 

االصطناعــي،  الــذكاء  وآرتاثــون  الكويتيــة،  الوطنيــة 

وتفعيــل اليــوم العاملـــي للقصــة القصيـــرة، ومعــرض 

“بعــد حيـــن”، وجداريــات الخــط العربــي، وســمبوزيوم 

طويق الدولي للنحت، وعدة ســهرات فنية اســُتضيف 

فيهــا عــدة فنانيـــن.

إدراج أكثـــر مــن 400 مهنــة ثقافيــة ضمــن التصنيــف 

 من 
ً
السعودي املوحد للمهن، وجاء هذا اإلدراج دعما

الوزارة للمهن املتعلقة بالقطاعات الثقافية بالتعاون 

مــع وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، مثــل: 

)منتج مســرحي، ومخرج أفام، ومصمم إضاءة، وفني 

ترميــم آثــار، وأخصائــي ترميــم وثائــق ومخطوطــات، 

وأميـــن  نســيج،  ومصمــم  معــارض،  تصميــم  وفنــي 

وأميـــن  أثــاث،  ومصمــم  تمثيــل،  ومــدرب  متحــف، 

معــرض فنـــي، وغيرهــا(.

صــدور أول ترخيــص ملعهديــن موســيقيين فــي اململكــة، 

التدريبيــة  املعاهــد  تأســيس  مشــروع  إلــى  باإلضافــة 

املتخصصــة فــي مجــاالت الثقافــة والفنــون الــذي تعمــل 

عليــه وزارة الثقافــة بالتعــاون مــع هيئــة املوســيقى، 

واملؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملهنـــي، وهيئــة 

تقويــم التعليــم والتدريــب؛ لتمكيـــن ودعــم املواهــب 

والفنيــة؛  الثقافيــة  القــدرات  وتنميــة  الســعودية، 

ولتعزيــز روح الثقافــة فــي املجتمــع.

امللخص التنفيذي
سعت وزارة الثقافة في عام 2020م إلى استمرار أداء القطاع الثقافي وضمان تجاوزه للصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، 

وعملــت فــي ســبيل ذلــك علــى تنفيــذ مبــادرات وأنشــطة وفعاليــات فــي مختلــف مســارات النشــاط الثقافــي املحلــي، ســواء بشــكل 

مباشــر أو عبـــر كيانــات املنظومــة الثقافيــة، محققــة منجــزات علــى أصعــدة متعــددة.

كما قامت املنظومة الثقافية بمواصلة الجهود؛ لتحقيق أهدافها في عام 2020م رغم ظرفه االستثنائي، 

من خالل أكثـــر من 100 مبادرة ومشروع في العديد من املجاالت، ومن أبرزها: 

العربيــة  للمملكــة  الوطنـــي  املتحــف  تحــّول  مبــادرة 
؛ ليكون 

ً
 وخارجيا

ً
السعودية، من خال تطويره داخليا

بمثابة حجر أساس للثقافة السعودية، ومحور جذب 

وزائريهــا،  فيهــا  واملقيميـــن  اململكــة  ملواطنـــي  أسا�ســي 

ووجهــة ثقافيــة؛ لتعريفهــم علــى تاريــخ اململكــة وثقافتها، 

العريقــة. وحضارتهــا 

تأسيس الجمعيات الثقافية املهنية: إنشاء 	1 جمعية 

الثقافــة، ومــن  مهنيــة تســتهدف كل قطاعــات وزارة 

خالهــا يتــم دعــم الفنــون والفنانيـــن، مــن خــال فــرص 

التعــاون، وربطهــم مــع القطاعــات األخــرى، ســواًء كان 

إلقامــة األعمــال أو املعــارض.

عــام الخــط العربــي: مناســبة تنظمهــا وزارة الثقافــة فــي 

عــام 2020م لاحتفــاء بفــن الخــط العربــي، وإشــراك 

واملعــارض،  والخاصــة،  العامــة  املؤسســات  كافــة 

واملجتمعــات، واألفــراد مــن خــال تقديــم مقترحاتهــم 

الخــط  “عــام  أنشــطة  بشــأن  الخاصــة  ومشــاريعهم 

العربــي”، ويمكــن أن تشــمل هــذه املقترحــات العديــد 

مــن األفــكار التـــي تــدور حــول موضــوع الخــط العربــي، 

ويمكــن اســتضافتها فــي مــدن مختلفــة فــي جميــع أنحــاء 

مــع   
ً
شــراكة تكــون  أن  مثــل  عــّدة  وبطــرق  اململكــة، 

كيانــات محليــة أو دوليــة.

تطويــر البنيــة التحتيــة الثقافيــة عبـــر جميــع مناطــق 

اململكــة بمــا يتــواءم مــع املقارنــات املرجعيــة العامليــة، 

والتــي تــم تهيئتهــا؛ لتناســب الســياق املحلــي، وذلــك مــن 

خــال تطويــر البنيــة التحتيــة بطريقــة كّميــة ونوعيــة، 

وتوزيــع األصــول بطريقــة ُمنظمــة بيـــن املناطــق.

وضع إطار حوكمة وإطار تنظيمي شامل لقطاع الثقافة: تصميم وتنفيذ قانون حاكم أساسـي للقطاع، ويشمل 

ذلــك تنظيــم حمايــة امللكيــة الفكريــة، واللوائــح التـــي تحمـــي الفنانيـــن واملهنييـــن مــن التشــهير، وذلــك إلــى جانــب 

توضيــح دور مختلــف الجهــات التنظيميــة الحكوميــة التـــي لهــا دور فــي القطــاع الثقافــي.

1

2

4

3

5
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ن �ي عن القطاع الثقا��
تزخــر مــدن اململكــة العربيــة الســعودية بأنــواع مــن الفنــون الشــعبية املميـــزة، واملواقــع األثريــة ذات القيمــة 

الثقافية الرفيعة، والتي تدلُّ على ثراء املخزون التـــراثي العتيق. لذلك يحظى القطاع الثقافي باهتمام بالغ من 

 في سبيل إحياء املوروث الثقافي، وتطويره وإبرازه للمجتمعيـن املحلي والدولي. 
ً
ِقبل الدولة، التي لم تّدخر جهدا

ــت رؤيــة اململكــة 2030 علــى أن الثقافــة مــن مقومــات جــودة الحيــاة، حيــث يســاهم قطــاع الثقافــة بــدوٍر  وقــد نصَّ

مهٍم ومباشــٍر في تحقيق الركائز االســتراتيجية لرؤية اململكة 2030، والتي تتمثل في الوصول إلى مجتمع حيوي، 

واقتصــاد مزدهــر، ووطــن طمــوح. وتــدرك اململكــة أن تنــوع مواردهــا الثقافيــة ســُيحقق بالــغ األثــر فــي تحقيــق 

مســتهدفات الرؤيــة الطموحــة. 

 بوزيــر الثقافــة، وتتولــى 
ً
وفــي إطــار االســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة، أسســت الــوزارة 11 هيئــة ترتبــط تنظيميــا

مســؤولية إدارة القطــاع الثقافــي الســعودي بمختلــف مجاالتــه، وذلــك بمــا يســهم فــي تنظيــم القطــاع املعنـــي 

وتطويــره، ودعــم وتشـــجيع املمارســين فيــه، وتتولــى كل هيئــة مهمــة اإلشــراف علــى قطــاع ثقافــي فرعـــي واحــد 

باستقالية كاملة لضمان أعلى مستويات الجودة والفعالية، وفي سبيل إعادة هيكلة منظومة القطاع الثقافي 

وتشــكيل أدواتــه الجديــدة، والتــي تضمــن تنفيــذ وثيقــة رؤيــة وتوجهــات وزارة الثقافــة بشــكل فّعــال لتتحقــق مــن 

خالــه األهــداف املنوطــة بالــوزارة فــي رؤيــة اململكــة 2030. وتشــمل القطاعــات الثقافيــة فــي اململكــة: املوســيقى، 

والفنــون البصريــة، واملســرح والفنــون األدائيــة، واألزيــاء، وفنــون العمــارة والتصميــم، وفنــون الطهـــي، واألفــام، 

والتـــراث، واملتاحــف، واملكتبــات، والكتــب والنشــر، واألدب، واللغــة والترجمــة، واملواقــع الثقافيــة واألثريــة، 

والتـــراث الطبيعــي، واملهرجانــات والفعاليــات الثقافيــة.

ية راتيحج القسم الثالث: االس�ت
ن �ي ية القطاع الثقا�� راتيحج اس�ت

يتمحور الدور الرئيس للوزارة في تطوير منظومة إنتاج املحتوى الثقافي بكافة أشكاله، وذلك بحسب تصنيف 

منظمة اليونسكو، والذي شمل:

ومــن أجــل بنــاء ثقافــة تليــق بمكانــة الوطــن، فقــد قامــت الــوزارة بتصميــم اســتراتيجية للقطــاع الثقافــي املحلــي، 

 علــى:
ً
اســتنادا

إجراء استفتاء 

شارك فيه 000	 

مواطن ومقيم 

لفهم املعوقات 

والتطلعات

تحليل وسائل 

التواصل 

االجتماعي

دراسة أكثر من 

  
ً
0	2 مستندا

ومادة إعامية

9

دراسة 20 دولة 

إلجراء املقارنة 

املعيارية

العرض على قادة 

عامليين في املجال 

الثقافي

االجتماع مع 14 

جهة ذات عاقة 

بالقطاع الثقافي

123

استشارة 0	 

 لألخذ 
ً
 دوليا

ً
خبيرا

بأفضل املمارسات

االجتماع مع 0	 

 لألخذ 
ً
 دوليا

ً
خبيرا

بأفضل املمارسات

االجتماع مع 

 
ً
0	 خبيرا

 
ً
 محليا

ً
وممارسا

لفهم املعوقات 

والتطلعات

56

7

4

8

التـراث الثقافي والطبيعي

الكتب والصحافة واألدب

املهرجانات والعروض

وسائل اإلعام

التـراث غير املادي

الفنون البصرية والحرف

التصميم والخدمات اإلبداعية
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ية راتي�ج األداء العام ملؤشرات القطاع االس�ت
ترتبــط املؤشــرات االســتراتيجية الخاصــة بمنظومــة الثقافــة بالهــدف االســتراتيجي مــن املســتوى الثالــث “تنميــة املســاهمة الســعودية فــي 

 ملعظم مستهدفاتها 
ً
سندة على برنامج جودة الحياة، والتي أظهرت تحقيقا

ُ
الفنون والثقافة”، وبثاثة أهداف من املستوى الرابع، وامل

ــر عــن مســتوى تحقيــق 
ّ
عبـ

ُ
ظهــر حالــة املؤشــر مــدى التقــدم فــي تحقيــق املؤشــر االســتراتيجي )عبـــر ألــوان ت

ُ
املوضوعــة للعــام 2020م. كمــا ت

الهــدف( ســواًء تــم تحقيقــه بشــكل كامــل أو بشــكل جزئــي.

اسم املؤشرهدف املستوى الرابع
القيمة 

املستهدفة
حالة املؤشرالقيمة املحققة

	123	عدد أيام الفعاليات الثقافيةالثقافة كنمط حياة

الثقافة كنمط حياة
عدد خريجـي الدراسات العليا في 

اختصاصات ثقافية
1	,0312	,	0	

01عدد املنشآت الثقافيةالثقافة كنمط حياة

الثقافة من أجل النمو 
االقتصادي

نسبة إنفاق املستهلك على 
العروض الثقافية

0.12%2.8%

الثقافة من أجل النمو 
االقتصادي

عدد املوظفين في القطاع الثقافي 
السعودي

		,			*		,020

الثقافة من أجل تعزيز 
ً
مكانة اململكة عامليا

عدد املشاركات السعودية في 
الفعاليات الثقافية الدولية

3	

* لم يتم تحقيق مستهدف املؤشر بشكل كلي بسبب ظروف جائحة كورونا، والتي أثرت على القطاع العام والخاص بحد سواء؛ مما 

تسبب في انخفاض عدد موظفي القطاع الثقافي بأكثـر من 	 آالف موظف غير سعودي بسبب إنهاء الصفة التعاقدية بين الطرفيـن. 

 للقطاعات الثقافية املعتمدة، وباملواءمة مع 
ً
وتعمل الوزارة على تفعيل نمط املهن كالعمل املرن والدوام الجزئي والعمل الحر، وفقا

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية؛ لتساهم في زيادة عدد املوظفين في القطاع الثقافي السعودي.

ً
 تم تحقيقه كليا

ً
 لم تسلم قيمة فعلية لم يتم تحقيقه تم تحقيقه جزئيا
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سيتم التطّرق واإلسهاب في تفاصيل الهيئات في القسم العاشر: الهيئات الثقافية

ية الوطنية للثقافة راتيحج تطلعات االس�ت

 الثقافة لتعزيز وترسيخ 
الهوية الوطنية

نشر وإيصال الثقافة ملختلف 
املناطق وشرائح املجتمع

توسع أثر التغيرات الثقافية 
لتشمل تحسين السلوكيات 

املجتمعية

010203

ريادة النشاط العربي
الثقافي

التأثير على دول العالم 
اإلسامي

تعزيز صورة اململكة في 
املجتمع الدولي

010203

الثقافة ك��مط حياة

ل ال��مو االقتصادي الثقافة من أحج

ن ل تعزيز مكانة اململكة دوليا� الثقافة من أحج

1

2

3

 وقد نتج عن هذه االستراتيجية تأسيس 11 هيئة ثقافية تشرف عليها الوزارة، ووضع مؤشرات األداء الرئيسية 

واألهــداف الســنوية املرجــو تحقيقهــا، ومتابعــة أدائهــا، وتقديــم الدعــم واملســاندة لهــا خــال مراحلهــا التأسيســية 

ومتابعــة التنفيــذ. كمــا نتــج عــن االستـــراتيجية رســم تصــور شــامل آلليــات تنفيــذ مشــروع النهــوض بالقطــاع 

الثقافي املحلي الذي تتولى إدارته الوزارة والهيئات الثقافية، وذلك لخلق بنية تحتية ثقافية مائمة تحفز على 

 
ً
اإلنتاج الثقافي بشكل أكبـر وتصل إلى كافة شرائح املجتمع، وترسيخ مفهوم األنشطة الثقافية باعتبارها جزءا

مــن الحيــاة اليوميــة، وتقديــم محفــزات داعمــة لإلنتــاج، وتنفيــذ برامــج لتطويــر املواهــب اإلبداعيــة مــن ســنوات 

الدراســة املبكرة إلى الدراســات العليا، وقيادة القطاع الثقافي بكافة جوانبه التشــريعية والتنظيمية من خال 
رسم السياسات والتنظيمات واملواءمة بين الجهود، باإلضافة إلى تحفيز القطاع الخاص الستقطاب املواهب 

فــي مختلــف أنــواع العــروض.

وفيما يلي إجمال للهيئات الـ11 التي قامت الوزارة باستحداثها على ضوء االستـراتيجية:

يمكن للقطاع الثقافي أن يساهم بما 
يقارب 3% من الناتج املحلي بما في ذلك 

دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة

01

الثقافة كمصدر أساس 
إلنتاج املحتوى املحلي

02
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مي القسم الرابع: الهيكل التنظ�ي

 لهيكلها التنظيمي املعتمد في عام 2020م تنفيذ مهامها في تمكين وتشجيع القطاع الثقافي السعودي، وذلك 
ً
تتولى وزارة الثقافة وفقا

ضمــن وحداتــه التنظيميــة الرئيســية مــن الــوكاالت واإلدارات العامــة، ابتــداء مــن املســتوى التنظيمـــي األول، وهــو صاحــب الصاحيــة 

)الوزيــر( إلــى املســتوى التنظيمــي الثالــث.

نائب الوزير

وكالة الشؤون القانونية واألنظمة

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

اإلدارة العامة للتخطيط واألداء 
ومكتب تحقيق الرؤية

وكالة الحوكمة وشؤون املجالس 
واللجان

مركز املشاريع التطويرية الخاصة

اإلدارة العامة للتميز التشغيلي
اإلدارة العامة لالتزام وإدارة 

املخاطر

اإلدارة العامة للحوكمة

اإلدارة العامة لشؤون اللجان 
وأمانات ومجالس إدارة الهيئات

اإلدارة العامة لألنظمة واللوائح 

اإلدارة العامة لاستشارات 
القانونية

وكالة االستراتيجيات 
والسياسات الثقافية

وكالة العاقات 
الثقافية الدولية

وكالة الشراكات 
الوطنية والتطوير

وكالة الخدمات 
وكالة الفعاليات وكالة التواصل واإلعاماملشتركة

واملهرجانات الثقافية
وكالة األصول واملراكز 

الثقافية
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مكتب الوزير

مكتب تحقيق الرؤية

مكتب نائب الوزير

إدارة األمن السيبراني

وزير الثقافة
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اإلدارات والوكاالت
بقيــادة كفــاءات وطنيــة متخصصــة، وبجهــود كــوادر بشــرية مؤهلــة، تعمــل وزارة الثقافــة 

مــن خــال 9 وكاالت و 30 إدارة عامــة علــى العنايــة باملشــهد الثقافــي فــي اململكــة العربيــة 

الســعودية علــى الصعيديــن املحلــي والدولــي، والحفــاظ علــى التـــراث التاريخــي، وبنــاء 

مســتقبل تزدهــر فيــه مختلــف أنــواع الثقافــة والفنــون؛ بمــا يســاهم فــي تحقيــق غاياتهــا 

املنشــودة مــن إنشــائها، ويضمــن مواءمتهــا مــع أولويــات تنميــة املجتمــع، واالحتياجــات 

االقتصاديــة فــي ضــوء أهــداف ومرتكــزات رؤيــة اململكــة 2030.
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ح “التشريعات” اإلدارة العامة لألنظمة واللوا�ئ
تختص بصياغة وتحديث األنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الثقافة، ومراجعة اللوائح واألنظمة القطاعية 

املقترحة للموافقة عليها. وهي تقوم على إدارتين، هما:

إدارة التحليل والتقييم. 	

إدارة التطوير واملراجعة. 	

اإلدارة العامة لالستشارات القانونية
تختص بتقديم الخدمات االستشارية إلدارات وهيئات الوزارة بما في ذلك تحرير العقود ومراجعتها، ومراجعة 

الوثائق ذات األثر القانوني والتعامل مع الشؤون القانونية الخارجية للوزارة. وهي تقوم على إدارتين، هما:

إدارة التعامات. 	

إدارة البحوث والدراسات القانونية. 	

وكالة الشؤون القانونية واألنظمة
تختــص الوكالــة بتقديــم كافــة الخدمــات ذات الطبيعــة القانونيــة للــوزارة بإداراتهــا وهيئاتهــا والجهــات واملشــاريع 

التابعــة لهــا، بمــا يشــمل تقديــم اآلراء واالستشــارات والدراســات القانونيــة، وإعــداد ومراجعــة العقــود ومذكــرات 

 لتحديد االحتياج التشريعي، وصياغة 
ً
التفاهم واالتفاقيات، وفهم وتحليل االستراتيجيات والسياسات تمهيدا

األنظمة واللوائح، وتمثيل الوزارة والهيئات والجهات املرتبطة بها أمام الجهات القضائية في الدعاوى املرفوعة 

منها أو ضدها، إلى جانب املشــاركة في أعمال اللجان الداخلية والخارجية التي تتطلب الدعم القانوني. 

وتقوم الوكالة على إدارتين عامتين يتفرع كل منهما إلى إدارتين، وهي كالتالي:

إدارة األبحاث
عنـى بالعمليات البحثية وإجراء الدراسات الثقافية، 

ُ
ت

وتهيئــة البيئــة املناســبة لتفعيــل نشــاط البحــث العلمــي 

فــي منظومــة الــوزارة، بمــا يســهم فــي تشـــخيص وتحليــل 

ومعالجــة التحديــات باســتخدام منهجيــات علميــة.

اإلدارة العامة لألبحاث والدراسات الثقافية
تختــص بجمــع املعلومــات واملؤشــرات املتعلقــة بقطــاع الثقافــة، وإجــراء البحــوث والدراســات املختلفــة التــي 

تسهم في إعداد خطط وسياسات تكاملية ذات كفاءة وفعالية لضمان تحقيق رؤية الوزارة وتلبية احتياجاتها 

مــن املعلومــات الازمــة التخــاذ القــرار. كمــا ينــدرج تحــت مســؤولياتها العديــد مــن املهــام، مثــل وضــع الخطــط 

التنفيذيــة والبرامــج للدراســات والبحــوث املتعلقــة بقطــاع الثقافــة، ومتابعــة االســتفادة مــن نتائــج الدراســات 

والبحــوث التــي تســهم فــي رفــع كفــاءة وفاعليــة تنفيــذ أعمــال الــوزارة. باإلضافــة إلــى أنهــا تعمــل علــى التنســيق مــع 

الهيئــات املعنيــة، فــي رســم اآلليــة اإلطاريــة واملســتهدفات الخاصــة بتحفيـــز وتشـــجيع املراكــز املختصــة باألبحــاث 

والدراسات في الجامعات واملعاهد في اململكة، إلثراء املجال البحثـي في املسارات الثقافية املختلفة. وهي تقوم 

علــى 4 إدارات كالتالــي:

دمات البحثية إدارة الح�
عنـــى بتقديم الدعم للباحثيـــن بما في ذلك من تحرير 

ُ
ت

املحتــوى والبحــث الخارجــي وتوفيـــر املصــادر والدعــم.

إدارة دراسات السوق
عنـى بجمع البيانات املتعلقة بالقطاع الثقافي، ورسم 

ُ
ت

التحديــات  ورصــد  الفرعيــة  للقطاعــات  االتجاهــات 

والفــرص فــي منظومــة وزارة الثقافــة.

إدارة البيانات
عنـــى بتطوير الخطط والبرامج واملمارسات التـــي تنظم 

ُ
ت

حوكمــة  مــن  وتعــزز  الثقافيــة،  القطاعيــة  البيانــات 

البيانات بما يخلق قيمة مضافة تساهم باتخاذ القرار.
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إدارة شركاء األعمال
عنـى بإدارة العاقات والتواصل الخارجي داخل الوزارة.

ُ
ت

ية والحوكمة راتيحج اإلدارة االس�ت
عنـــى بمتابعة االســتراتيجيات والتخطيط وإدارة املشــاريع والبنية األساســية 

ُ
ت

وسياســات وإجــراءات اإلدارة.

إدارة التشغيل
عنـى بتشغيل البنى التقنية التحتية ألنظمة الوزارة.

ُ
ت

إدارة املنصات الرقمية
املمارســين  وتمكيـــن  الثقافــي،  للكيــان  الرقميــة  املنصــات  بتطويــر  عنـــى 

ُ
ت

املســتفيدين.  تجربــة  وعكــس  واملســتفيدين، 

دمات إدارة تقديم الح�
عنـــى بتقديــم الخدمــات األساســية وتمكيـــن الــوزارة والهيئــات التابعــة لهــا 

ُ
ت

.
ً
داخليــا

إدارة خدمات األنظمة الداخلية
عنـــى بتقديــم حلــول تقنيــة وأنظمــة داخليــة بتركيـــز داخلــي ألتمتــة العمليــات 

ُ
ت

ورفــع مســتوى كفــاءة التنفيــذ.

ركة دمات املش�ت وكالة الح�
اإلدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية املعلومات

تعمل اإلدارة على تمكيـــن دور الوزارة في الكيان الثقافي الســعودي، وأن يكون 

للشــؤون التقنيــة والرقميــة دور محــوري فــي تحديــد األســس، وتقديــم مفاهيــم 

مبتكرة، وتوفيـر سبل الوصول العاملـي إلى الثـراء الثقافي الذي تتمتع به اململكة 

عــن طريــق تحقيــق األهــداف االســتراتيجية التـــي تشــمل رقمنــة تجربــة الثقافــة، 

وتمكيـــن قنــوات التعــاون داخــل املنظومــة، ورقمنــة عمليــات األعمــال وأتمتتهــا، 

وريــادة االبتــكار فــي التقنيــات والحلــول الرقميــة؛ لتكــون الــوزارة الجهــة الرائــدة 

 فـــي مجــال االبتــكار الثقافــي. وهــي تقــوم علــى 	 إدارات كالتالــي:
ً
إقليميــا
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ق واملحفوظات اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية ومركز الوثا�ئ
تختــص اإلدارة بخدمــة املســتفيدين مــن موظفــي الــوزارة والهيئــات أو ضيوفهــم، عبـــر تأميـــن أهــم االحتياجــات 

الازمــة التــي تســاعد علــى تمكيـــن الجميــع مــن ممارســة أعمالهــم بيســر وســهولة، كمــا تهــدف إلــى رفــع معــدل رضــا 

املســتفيدين مــن الخدمــات، وذلــك مــن خــال اســتخدام التقنيــات املســاعدة ألتمتــة عمليــات طلبهــا، وإنقــاص 

الوقــت املســتغرق لتنفيذهــا، وغيرهــا. وهــي تقــوم علــى 4 إدارات كالتالــي:

ق واملحفوظات مركز الوثا�ئ
ُيعنـــى بتنظيــم أعمــال حفــظ الوثائــق فــي الــوزارة بمــا 

يحقق املحافظة عليها وصيانتها وتصنيفها وفهرستها، 

وبمــا يكفــل ســرعة الرجــوع إلــى مــا تدعــو الحاجــة إليــه، 

، وتنظيــم 
ً
واإلشــراف علــى تحويلهــا وأرشــفتها إلكترونيــا

تضخمهــا  حجــم  علــى  والســيطرة  التــداول  عمليــات 

 .
ً
مســتقبا

دمات اإلدارية إدارة الح�
عنـى بتقديم كافة الخدمات اإلدارية للمستفيدين في 

ُ
ت

الــوزارة باإلضافــة إلــى املهــام املناطــة بهــا، مثــل خدمــات 

الحجوزات ملهام العمل، وخدمات الضيافة لضيوف 

املناسبـــــــــــات واملؤتمــــــــــرات، وإدارة خدمــــــــات النظافــــــــة 

داخــــــــل الـــــــــــــــــوزارة، وإدارة املستودعــــــــــــــــات، ومراقبـــــــــــــة 

املخــزون، وغيرهــا.

إدارة العالقات الحكومية
عنـى بإنهاء ومتابعة وتقديم املعامات الحكومية التي 

ُ
ت

تقدم إلى الوزارات ذات العاقة والقطاعات األهلية، 

 فــي املشــاركات التـــي تتطلــب وجــود 
ً
وتمثــل الــوزارة أيضــا

ممثــل لهــا.

إدارة املراسم والتشريفات
عنـــى بــإدارة املراســم بشــكل عــام والتأكــد مــن ظهــور 

ُ
ت

املناســبات الخاصــة بالــوزارة والهيئــات بأفضــل شــكل 

ممكن، باإلضافة إلى التأكد من وجود املعايير الخاصة 

املســؤولين  كبــار  بمكاتــب  الرســمية  بالبروتوكــوالت 

تأميـــن  علــى  تقــوم  كمــا  والهيئــات،  الــوزارة  ومبانــي 

حجــوزات الطيـــران والســكن وتنظيــم برامــج الزيــارة 

الــوزارة ومرافقتهــم، وتســهيل زيــارات كبــار  لضيــوف 

مســؤولي الــوزارة الخارجيــة، وتأميـــن الهدايــا التذكاريــة 

الرســمية. واالســتقباالت  الزيــارات  فــي  الســتخدامها 
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اإلدارة العامة للشؤون الهندسية واملرافق
تختــص بتقديــم جميــع الخدمــات الهندســية مــن تخطيــط وتصميــم وتنفيــذ وضبــط 

املشــاريع وإدارة املرافــق وتوفيـــر خدمــات الصيانــة للــوزارة والهيئــات التابعــة لهــا، كمــا 

تهــدف إلــى رفــع جــودة املخرجــات الهندســية وتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق، وهــي تقــوم علــى 4 

كالتالــي: إدارات 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
عــد مــن اإلدارات املهمــة والرئيســية ملــا يترتــب عليهــا مــن مســؤوليات ومهــام مرتبطــة مــع 

ُ
ت

أطــراف خارجيــة متعــددة )مثــل وزارة املاليــة واملورديــن وهيئــة الــزكاة والدخــل والجهــات 

الرقابيــة(، وجميــع جهــات وإدارات الــوزارة وفروعهــا الداخليــة، مــن خــال نظــام يحكــم 

عــد اإلدارة املمثــل الرئيــس للــوزارة أمــام الجهــات الســيادية 
ُ
منهجيــة العمــل وإجراءاتــه. وت

والرقابية، وذلك عبر تزويدها باملعلومات املالية واإلحصائية للمساعدة في متابعة سير 

األعمــال، واتخــاذ القــرارات فــي الوقــت املناســب، وتخطيــط وتنفيــذ البرامــج واملشــروعات 

والدعم في تنفيذ األهداف االستراتيجية للوزارة، وتحقيق أهدافها على أكمل وجه بناًء 

علــى مؤشــرات وتقاريــر. وهــي تقــوم علــى إدارتيـــن ينــدرج تحتهمــا 	 أقســام كالتالــي:

انية ر� إدارة التخطيط وامل�ي
�.امليـزانيات والدراسات
�.التخطيط واملتابعة

إدارة التخطيط وضبط املشاريع
عنـــى بتخطيــط املشــاريع وضبطهــا أثنــاء 

ُ
ت

التنفيــذ. عمليــة 

م إدارة التنفيذ والتصم�ي
عنـى بجميع ما يتعلق بالتصاميم والتنفيذ 

ُ
ت

واإلشراف الهند�سي للمشاريع الهندسية.

إدارة املرافق
عنـــى بكل ما يتعلق بمرافق الوزارة وإدارة 

ُ
ت

املساحة وخدمات وعقود السامة واألمن.

إدارة الصيانة
عنــى بتقديم خدمات الصيانة والخدمات 

ُ
ت

التشغيليـــــــة، مــــــن خـــــــــــال طــــــــــــرح العقـــــــــــــــــــود 

ومتابعة أداء مشــاريع الصيانة وطلباتها في 

مرافق الوزارة والهيئات التابعة لها.

اإلدارة املالية
�.الرقابة والتقارير املالية
�.الخزينة وإدارة النقد
�.املحاسبة املالية
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اإلدارة العامة للمشتـريات والعقود
تختــص اإلدارة بخدمــة جميــع قطاعــات الــوزارة والهيئــات التابعــة لهــا ومكتــب 

تحقيق الرؤية لتأمين كافة االحتياجات االستـراتيجية والتشغيلية وفق أفضل 

املمارسات الحديثة، باإلضافة إلى طرح املنافسات والقيام بإجراءات اإلعان 

والدعوات واإلجابة على استفســارات املوردين بالتنســيق مع اإلدارة الطالبة، 

واإلشــراف واالشتـــراك فــي أعمــال تحليــل املنافســات للتأكــد أنهــا متوافقــة مــع 

نظام املنافســات واملشــتريات الحكومية. كما تهدف إلى تنظيم اإلجراءات ذات 

الصلة باألعمال واملشــتريات، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد 

علــى األعمــال واملشــتريات وتنفيذهــا بأســعار تنافســية عادلــة، ورفــع الكفــاءة 

والفعالية لتحقيق الجودة في املخرجات، وتحقيق التعاون والتكامل بينها وباقي 

األقســام واإلدارات. وهــي تقــوم علــى 3 إدارات كالتالــي:

إدارة عالقات املوردين
عنـــى بتأهيــل املورديــن والتحقــق مــن املســتندات القانونيــة، وبنــاء قاعــدة 

ُ
ت

بيانــات خاصــة باملورديــن املؤهليـــن، ومتابعــة متطلباتهــم. 

ريات واملناقصات إدارة املش�ت
عنـــى بمراجعة طلبات الشــراء وكراســات الشــروط واملواصفات مع اإلدارات 

ُ
ت

ذات العاقة، باإلضافة إلى طرح املشاريع واملنافسات، وإصدار أوامر الشراء 

وخطابات الترســية.

إدارة العقود
عنـــى بإعــداد ومراجعــة العقــــــــود مــع الشركـــــــات واإلدارات ذات العـاقــــــــة، 

ُ
ت

ومتابعة التعديات على العقود من ناحية نطاق العمل واملخرجات، وزيادة 

أو تقليــص املــدد واملبالــغ املتفــق عليهــا.
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ن ن التشغيل�ي ر� اإلدارة العامة لل�تم�ي
تتولى اإلدارة العامة للتميز التشغيلي مهام إنشاء النماذج التشغيلية للقطاعات واإلدارات في الوزارة والهيئات 

التابعــة لهــا، وضمــان تنفيذهــا بشــكل تــام، باإلضافــة إلــى املتابعــة الدوريــة وتقديــم الدعــم فــي حــال تعارضــت 

األعمــال بيـــن اإلدارات. كمــا تعمــل اإلدارة علــى إنشــاء السياســات واإلجــراءات لكافــة القطاعــات واإلدارات فــي 

الــوزارة والهيئــات التابعــة لهــا، وتطويــر مؤشــرات أداء تشــغيلية لقيــاس ومتابعــة األداء التشــغيلي لــإلدارات فــي 

الــوزارة والهيئــات التابعــة لهــا، ورفــع تقاريــر الجــودة التــي تحتــوي علــى املاحظــات والطلبــات املقدمــة مــن مختلف 

القطاعــات واإلدارات فــي الــوزارة والهيئــات التابعــة لهــا، وتقديــم الحلــول املناســبة؛ للمســاهمة فــي تســهيل ســير 

األعمــال. وهــي تقــوم علــى األقســام الـــ 4 التاليــة:

راءات السياسات واإلحج
عنـــى بتطويــر وتوثيــق السياســات واإلجــراءات للــوزارة 

ُ
ت

والهيئــات الثقافيــة، والعمــل علــى التحســين املســتمر 

لإلجــراءات وإعــادة هندســتها،  كمــا تعمــل اإلدارة علــى 

وإعــادة  وتحســينها  والسياســات  اإلجــراءات  تقييــم 

صياغتهــا -إذا تطلــب األمــر-، والتأكــد مــن أن املهــام 

وإجراءات العمل واضحة ومبنية على الدليل التشغيلي 

للــوزارة، ليتــم بعــد ذلــك أتمتــة اإلجــراءات.

ن ر� ن ال�تم�ي ية وبرامح� راتيحج االس�ت
عنـــى بتطويــر استـــراتيجية التميـــز التشــغيلي، والعمــل 

ُ
ت

علــى تحســين الكفــاءة التشــغيلية وبنــاء ثقافــة التميــز 

إلدارات الــوزارة والهيئــات التابعــة لهــا، باإلضافــة إلــى 

إدارة برنامــج الخدمــات املشــتركة.

ن إدارة األداء التشغيل�ي
عنـــى بقيــاس وإظهــار األداء التشــغيلي لكافــة قطاعــات 

ُ
ت

الــوزارة الداخليــة والخارجيــة.

ودة إدارة الحج
عنـــى بمراجعــة ضمــان الجــودة لــإلدارات والهيئــات 

ُ
ت

التابعــة للــوزارة، وذلــك عــن طريــق التأكــد مــن وجــود 

سياســات وإجــراءات ومهــام وخدمــات، والتأكــد مــن 

فعاليتهــا وتطبيــق اإلدارة لهــا.

وكالة األصول واملراكز الثقافية
تختــص الوكالــة بضمــان تشــغيل األصــول الثقافيــة 

وعــرض املحتــوى الثقافـــي فـــي املراكــز التابعــة للــوزارة 

وهيئاتهــا، وتنســيق جهودهــا فــي مجــال إدارة أصولهــا 

الثقافيــة بمــا يســهم فــي بنائهــا، وتطويرهــا، وتعزيزهــا، 

وتنسيق برامجها وفعالياتها. كما يقع ضمن مسؤوليتها 

العديد من املهام املتنوعة، مثل اإلشراف على إعداد 

الخطــط الســنوية وامليـــزانية التقديريــة لنشــاطاتها، 

واإلشراف على وضع السياسات التنظيمية والقواعد 

املتصلــة  الزمنيــة  والبرامــج  والتعليمــات واإلجــراءات 

بأعمالهــا، ومتابعــة تطبيقهــا بعــد اعتمادهــا، ودعــم 

الصلــة  ذي  الثقافـــي  املحتــوى  عــرض  دور  وتعزيــز 

باألصــول واملراكــز الثقافيــة. وهــي تقــوم علــى إدارتيـــن 

عامتيـــن كالتالــي:

ن األصول الثقافية اإلدارة العامة لتفعيل برامح�
األصــول  مــن  الــوزارة  احتياجــات  بتحديــد  عنـــى 

ُ
ت

واملراكز، وعمل دراســات الجدوى لها، ووضع البرامج 

الازمة التي تسهم في عرض املحتوى الثقافي ذا الصلة 

باألصــول واملراكــز الثقافيــة.

اإلدارة العامة لتطوير األصول واملراكز الثقافية
عنـى بضمان تطوير األصول واملراكز التي تشرف عليها 

ُ
ت

الــوزارة بكفــاءة وفاعليــة، ووضــع الخطــط والبرامــج 

إقرارهــا. بعــد  وتنفيذهــا  العامــة  اإلدارة  لنشــاطات 
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وكالة التواصل واإلعالم
 متعــددة تتركــز فــي بنــاء وتطويــر استـــراتيجيات التواصــل للــوزارة والهيئــات الثقافيــة 

ً
 اتصاليــة

ً
تتولــى الوكالــة مهامــا

التابعــة لهــا، بمــا فــي ذلــك املشــاريع والفعاليــات واملبــادرات والحمــات التــي تنظمهــا، والعمــل علــى تنفيــذ متطلباتها 

 إلــى تصميــم الهويــة 
ً
التــي تشــمل إعــداد املحتــوى االتصالــي، وصناعــة املنشــورات الرقميــة واملطبوعــة، وصــوال

البصرية والتســويق واملشــاركة املجتمعية، واملواكبة اإلعامية عبر مختلف وســائل اإلعام املحلية واإلقليمية 

والدوليــة. إلــى جانــب مهــام إدارة العاقــة مــع املراجعيـــن واملســتفيدين وعمــوم الجمهــور، واســتقبال طلباتهــم 

واستفســاراتهم. باإلضافــة إلــى مهــام اإلشــراف والتخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة لكافــة برامــج ومشــاريع تطويــر 
جــدة التاريخيــة اإلعاميــة، ومبــادرات وفعاليــات مرتبطــة ببرنامــج جــودة الحيــاة، وغيرهــا مــن املشــاريع واألصــول 

اململوكة للوزارة. كما طّورت الوكالة هيكلة إدارية تضمن وصول املنتج النهائي إلى الشريحة املستهدفة بالشكل 

واألســلوب املناســبين، وذلــك لضمــان الحصــول علــى االســتجابة املجتمعيــة املطلوبــة تجــاه املشــاريع واملبــادرات.

وهي تقوم على إدارة عامة و 3 إدارات رئيسية:

 اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة
اإلعاميــة  واالستـــراتيجيات  الخطــط  بإعــداد  عنـــى 

ُ
ت

واإلشــراف علــى املحتــوى اإلعامــي واالتصالــي للــوزارة 

والهيئــات الثقافيــة، ويشــمل ذلــك: تصميــم وتنفيــذ 

وإعــداد  للمشــاريع،  املتكاملــة  اإلعاميــة  الخطــط 

الرقمــي،  اإلعــام  وإدارة  الصحفيــة،  البيانــات 

والتنســيق والتنظيــم والتغطيــة ألي حــدث إعامــي، 

إلــى جانــب تعزيــز آليــات التواصــل مــع منســوبي القطــاع 

الثقافــي املحلــي بمختلــف مســاراته. كمــا ينــدرج تحــت 

الــذراع  وهــو  الثقافــي”،  اإلعــام  “مركــز  اإلدارة  هــذه 
اإلعامــي لــوزارة الثقافــة واملصــدر املعتمــد للمحتــوى 

الثقافــي فــي وســائل اإلعــام.

م والهوية املؤسسية  إدارة التصم�ي
عنـى بتصميم الهوية ألي مشروع من مشاريع الوزارة 

ُ
ت

وهيئاتهــا الثقافيــة، ويشــمل ذلــك تصميــم الشــعارات 

وبناء الهوية وتحديد الرسومات واأللوان املتسقة مع 

الهوية األساســية للوزارة وهيئاتها الثقافية، وعكســها 

فــي جميــع املنتجــات البصريــة واملطبوعــة، مثــل: الكتــب 

والتقاريــر وامللفــات واملطبوعــات بأنواعهــا املختلفــة.

�تمعية  إدارة التواصل واملشاركة املحج
عنـــى بابتــكار آليــات الوصــول والتفاعــل مــع الجمهــور 

ُ
ت

الثقافــي عبـــر العديــد مــن الوســائل، منهــا االســتبانات 

وتطويــر املنصــات والبرامــج الداعمــة ألنشــطة الــوزارة 

وهيئاتها الثقافية، إلى جانب تصميم وإدارة املبادرات 

الثقافيــة ذات البعــد التفاعلــي مــع الجمهــور الثقافــي 

مثــل مبــادرة “الجوائــز الثقافيــة الوطنيــة”.

ن �� ع�ي  إدارة خدمات املستفيدين واملراحج
وطلبــات  استفســارات  جميــع  مــع  بالتعامــل  عنـــى 

ُ
ت

 
ً
مراجعـــي الــوزارة وهيئاتهــا الثقافيــة، ســواء حضوريــا

أو عبـــر مركــز االتصــال الهاتفــي، كمــا تتولــى اإلدارة 

االســتجابة لهــذه الطلبــات أو توجيههــا لــإلدارة املعنيــة 

لطلــب. با
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وكالة الشراكات الوطنية والتطوير
عــات االســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة، 

ّ
تقــوم وكالــة الشــراكات الوطنيــة والتطويــر بــدور رئيســـي فــي تحقيــق تطل

ومعالجــة الفجــوات الرئيســية التـــي حددتهــا االســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة، وتعمــل الشــراكات الوطنيــة 

التقــدم  وتمكيــن  واللوائــح،  األنظمــة  وتحديــث  القــدرات،  وتطويــر  االســتثمارات،  زيــادة  علــى  االســتراتيجية 

التكنولوجي، وتطوير البنية التحتية، من خال التعاون مع الهيئات والوكاالت، وإدارات وزارة الثقافة لتعزيز 

األثــر فــي تنميــة القطــاع الثقافــي. وهــي تقــوم علــى 3 إدارات عامــة كالتالــي:

اإلدارة العامة لت��مية القدرات
عنـى بتطوير القدرات واملهارات الثقافية والفنية ألفراد املجتمع عبر منظومة من السياسات واملعايير والبرامج 

ُ
ت

األكاديمية وفرص التعلم التي تثري اإلبداع الثقافي في اململكة.

اإلدارة العامة لشراكات القطاع العام
تعمــل هــذه اإلدارة علــى توفيـــر بيئــة تنظيميــة ممكنــة للقطــاع الثقافــي، ومواءمــة الجهــود الحكوميــة واملبــادرات 

 إلــى توفيـــر تمويــل حكومــي إضافــي.
ً
التكامليــة، إضافــة

اإلدارة العامة لشراكات القطاع الح�اص
 إلى زيادة األثر االجتماعي واالقتصادي، كاستحداث 

ً
عنـــى بزيادة االستثمار ومشاركة القطاع الخاص، إضافة

ُ
ت

الوظائف واالســتعانة بخبـــرات القطاع الخاص.

انات وكالة الفعاليات الثقافية واملهرحج
تختــص الوكالــة بتطويــر االســتراتيجيات املعنيــة بالفعاليــات والســياق التشــغيلي لهــا، والعمــل علــى تحســين 

وتطويــر تجربــة الزائريــن لــكل فعاليــة والتفصيــل فيهــا، وإدارة وتنفيــذ الفعاليــات واملهرجانــات املخطــط لهــا، 

وكتابــة التقاريــر عنهــا، والتخطيــط لــكل فعاليــة بمــا يتوافــق مــع األســلوب، واملرتكــزات الثقافيــة املحــددة مــن ِقبــل 

الــوزارة. وهــي تقــوم علــى 3 إدارات عامــة كالتالــي:

اإلدارة العامة لتخطيط الفعاليات
عنـــى بوضــع الخطــط التطويريــة وتحليــل االحتياجــات ودراســة اآلثــار املتوقعــة لتوفيـــر أفضــل الحلــول املبتكــرة 

ُ
ت

لتعزيــز إمكانيــات وقــدرات الــوزارة فــي إقامــة الفعاليــات واملهرجانــات الثقافيــة.

م الفعاليات اإلدارة العامة لتنظ�ي
عنـــى بوضــع وتطويــر وتحديــث الضوابــط والشــروط لتنظيــم الفعاليــات واملهرجانــات الثقافيــة، وتوفيـــر أفضــل 

ُ
ت

الحلــول املبتكــرة لتحســين و تعزيــز إمكانيــات و قــدرات الــوزارة إلقامــة الفعاليــات واملهرجانــات الثقافيــة.

نادرية ان الحج اإلدارة العامة ملهرحج
عنـى بتخطيط وتنظيم وتنفيذ املهرجان الوطني للتراث والثقافة.

ُ
ت



 وزارة الثقافة  |  4445  | التقرير السنوي 2020 م

اإلدارة العامة لرأس املال البشري
تختــص اإلدارة باإلشــراف علــى رأس املــال البشــري مــن اســتقطاب وتطويــر املواهــب، وهيكلــة املنظمــة، وتحديــد 

سياســاتها العماليــة. وإدارة األداء واالرتبــاط الوظيفــي والتواصــل الداخلــي. كمــا تهــدف إلــى خلــق بيئــة عمــل آمنــة 

وجاذبــة، وتمكيـــن املوظفيـــن واالعتـــراف بمجهوداتهــم ومســاهماتهم مــن خــال إشــراكهم فــي صناعــة القــرارات، 

وبنــاء القــوى البشــرية وتطويرهــا لقيــادة التحــول الثقافــي فــي املســتقبل. وهــي تقــوم علــى 	 إدارات كالتالــي:

مي ية رأس املال البشري والتطوير التنظ�ي راتيحج اس�ت
تعمــل هــذه اإلدارة علــى تحقيــق غايــة وأهــداف الــوزارة 

تطويــر  خــال  مــن  لهــا  التابعــة  والجهــات  والهيئــات 

استراتيجيات رأس املال البشري ومبادراتها، وتصميم 

العاملــة  القــوى  وتخطيــط  التنظيميـــــــة،  الهيـــــــاكل 

والتعويضــات. املزايــا  وتصميــم 

إدارة املواهب
تعمــل هــذه اإلدارة علــى تطويــر املواهــب والكفــاءات 

فــي الــوزارة والهيئــات والجهــات التابعــة لهــا مــن خــال 

تطويــر برامــج التدريــب والتعلــم والتطويــر، وإدارة أداء 

املوظفيـــن، ووضــع خطــط التعاقــب الوظيفــي.

إدارة استقطاب الكفاءات
تعمــل هــذه اإلدارة علــى إنشــاء وتطويــر اســتراتيجية 

خطــة  إنجــاز  علــى  والعمــل  واملصــادر،  التوظيــف 

والجهــات  والهيئــات  للــوزارة  الســنوية  التوظيــف 

التابعة لها بما يتما�ســى مع خطط رأس املال البشــري.

إدارة عمليات رأس املال البشري
الخدمــات  كافــة  تقديــم  علــى  اإلدارة  هــذه  تعمــل 

املــال  بــرأس  الخاصــة  اليوميــة  واملهــام  والعمليــات 

البشــري لكافــة املوظفيـــن خــال وجودهــم فــي الــوزارة.

ن الوظيفي ن واالندما�� إدارة التواصل الداخل�ي
تعمــل هــذه اإلدارة علــى بنــاء ثقافــة املنظمــة وتطويــر 

بيئة العمل؛ لتمكيـن املوظف وتحقيق رؤية وأهداف 

الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها من خال إعداد 

وتطويــر خطــط واســتراتيجيات التواصــل الداخــلــــــي، 

واالندمــــــــــــــاج الـــــوظيفـــــــي، وتجربـــــــة املوظــــــــف.

إدارة شركاء األعمال
تشــرف هــذه اإلدارة علــى جميــع عمليــات رأس املــال 

البشــري الخاصــة بالهيئــات الثقافيــة بهــدف تســهيل 

تقديــم الخدمــات والتحكــم، بهــا والتأكــد مــن توافقهــا 

مــع أهــداف الــوزارة.

ام وإدارة املخاطر ر� اإلدارة العامة لالل�ت
عــد 

ُ
هــي إدارة ترتبــط بـــمعالي نائــب ســمو الوزيــر، وت

خطــوط  ضمــن  الــوزارة  فــي  الثانــي  الدفــاع  خــط 

الدفــاع الثاثــة فــي الــوزارة، وتختــص اإلدارة العامــة 

لالتـــزام وإدارة املخاطــر بضمــان االلتـــزام باملتطلبــات 

التنظيميــة والتشــريعية والحــد مــن املخاطــر املتعلقــة 

خطــط  مراقبــة  طريــق  عــن  وذلــك  االلتـــزام،  بعــدم 

االستفســارات  لجميــع  املشــورة  وتقديــم  االلتـــزام 

واالستشــارات املتعلقــة بااللتـــزام، كمــا تعمــل اإلدارة 

العامــة لالتـــزام وإدارة املخاطــر علــى تحديــد ومراقبــة 

املخاطــر املاليــة والتشــغيلية واالســتراتيجية املتعلقــة 

بأعمــال املنظومــة، ومراقبتهــا لضمــان تحقيــق أهدافها 

االســتراتيجية والتشــغيلية، كمــا تعمــل اإلدارة العامــة 

علــى تحديــد وتقييــم جميــع املخاطــر املتعلقــة بالبـــرامج 

واملشــاريع، وإدارة اســتمرارية األعمــال وإدارة األزمــات. 

وينــدرج تحتهــا إدارة فرعيــة واحــدة، وهــي:

ن �ي را�� إدارة األمن السي�ج
عنـــى بتحديــد عناصــر التحكــم فــي األمــن الســيبراني 

ُ
ت

الصــادرة  متطلباتهــا  وتلبيــة  البيانــات  وخصوصيــة 

املختصــة،  والتنظيميــة  التشــريعية  الجهــات  مــن 

وتطويــر سياســات أمــن املعلومــات وتنفيــذ العمليــات 

والضوابــط اإلجرائيــة والتقنيــة التـــي تضمــن تطبيقهــا 

مــن خــال الحلــول التقنيــة ألمــن املعلومــات وإدارة 

وتشغيل الحلول األمنية لتقنية املعلومات، بما يكفل 

اســتمرارية وســامة عمــل منظومــة تقنيــة املعلومــات 

وحماية خصوصية البيانات واملعلومات املرتبطة بها. 
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اإلدارة العامة للتخطيط واألداء ومكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة للتنفيذ وإدارة املشاريع
لزمة بها، من ضمنها املشاريع املناطة 

ُ
تختص اإلدارة بتنفيذ جميع مشاريع الوزارة وقطاعاتها ومكتب الرؤية املـــ

باإلدارات والهيئات، ويكون دورها بتقديم التعاون والدعم حسب نوع املشروع )مشاريع قصيرة املدى بمؤشر 

عالي ومشاريع طويلة املدى(.

اإلدارة العامة للتخطيط واألداء
التفصيليــة لألهــداف  مــن خالهــا وضــع األطــر  يتــم 

مواءمتهــا  وضمــان  الــوزارة  وأولويــات  االســتراتيجية 

مــع اســتراتيجية القطــاع الثقافــي، وتطويــر مؤشــرات 

الثقافــي  للقطــــــــــاع  واملســتهدفات  الرئيســية  األداء 
وإدارات الــوزارة والهيئــات التابعــة لهــا علــى املســتوى 

االستراتيجي، كما تعمل على مراجعة وتقييم مؤشرات 

وإدارة  دوريــة،  بصفــة  واملســتهدفات  الــوزارة  أداء 

األداء والتقاريــر األساســية ذات الصلــة بمــا يتوافــق مــع 

األداء. املعتمــدة وتحليلهــا لتحســين  النمــاذج 

مكتب تحقيق الرؤية
يختــص بالتخطيــط االســتراتيجي ووضــع خطــة شــاملة 

لجميع املبادرات بما يخدم املستهدفات االستراتيجية 

برامــج  واســتراتيجيات  وقطاعاتهــا،  للــوزارة  العامــة 

الخطــط  بوضــع  والقيــام   ،2030 الرؤيــة  تحقيــق 

طريــق  عــن  مبــادرة  لــكل  االســتراتيجية  التفصيليــة 
دراســة الجــدوى، والتأكــد مــن تكاملهــا علــى مســتوى 

برامج تحقيق الرؤية. باإلضافة ملراجعة املبادرات بما 

يحقــق املســتهدفات االســتراتيجية، ويضمــن كفاءتهــا، 

وتحديــد مناطــق الضعــف، وتقييــم األثــر واملنجــزات 

وتوجيــه  املبــادرات،  كافــة  علــى  وأثرهــا  املســتهدفة، 

بمــا  والداخليــة  الخاصــة  الــوزارة  وبرامــج  املبــادرات 

االســتراتيجية. املســتهدفات  مــع  يتناســب 

عة الداخلية اإلدارة العامة للمراحج
تتولــى اإلدارة ممارســة اختصاصاتهــا املخولــة لهــا مــن خــال تنفيــذ 

أنشــطتها بشــكل مســتقل وموضوعــي، وتقديــم تأكيــدات وخدمــات 

استشارية بهدف إضافة قيمة للوزارة والجهات التابعة وتحسين 

عملياتهــا، ويســاعد ذلــك فــي تحقيــق األهــداف مــن خــال اتبــاع 

أســلوب منهجـــي منظــم لتقييــم وتحســين فاعليــة الحوكمــة وإدارة 

 
ً
متبعــة أنشــطتها  بتنفيــذ  اإلدارة  تقــوم  كمــا  والرقابــة.  املخاطــر 

منهجيــة املراجعــة املبنيــة علــى املخاطــر، وذلــك لتركيـــز املهــام علــى 

املخاطر ذات األولوية وتحقيق االستفادة املثلى من املوارد املتاحة 

وتوزيعها على اإلدارات الفرعية حسب االختصاص. كما تساهم 

اإلدارة فــي تحقيــق مســتهدفات الــوزارة ومســتهدفات رؤيــة اململكــة 

2030 في دعم الوصول إلى مستوى عاٍل من املسؤولية واملساءلة 

في سبيل املحافظة على املال العام واالستدامة وتحقيق الكفاءة 

فــي اإلنفــاق والقضــاء علــى الهــدر، وتعزيــز التطبيقــات الرشــيدة 

فــي أنشــطة الحوكمــة وإدارة املخاطــر والرقابــة. وهــي تقــوم علــى 4 

إدارات كالتالــي:

عة املؤسسية إدارة املراحج
علــى  املراجعــة  عمليــات  وتنفيــذ  بتخطيــط  عنـــى 

ُ
ت

األنشــطة التشــغيلية، ومراجعــة ومراقبــة إجــراءات 

إدارة املخاطــر وااللتـــزام والحوكمــة والتميـــز التشــغيلي 

ومــدى  الرقابيــة  الضوابــط  وفاعليــة  كفــاءة  ومــدى 

تحقيــق الوحــدات التنظيميــة ألهدافهــا املوضوعــة.

عة املالية إدارة املراحج
علــى  املراجعــة  عمليــات  وتنفيــذ  بتخطيــط  عنـــى 

ُ
ت

والتنســيق  والتعــاون  املالــي،  األثــر  ذات  األنشــطة 

املستمر مع الجهات الرقابية واملراجعيـن الخارجييـن، 

ومراقبــة ومراجعــة  امليزانيــة، والحســابات الختاميــة، 

واملوازنــات التقديريــة وحصــر االنحرافــات فــي التقاريــر 

وتحليلهــا. الدوريــة 

عة تقنية املعلومات إدارة مراحج
عنـــى بتخطيــــــط وتنفيــــــــذ عمليـــــــــات املراجعــــــــــــة علــى 

ُ
ت

العمليــــــــــــات الرقميـــــــــــــة والتقنيـــــــــــة واألمــــــــن السيبـــــراني، 

ومراجعة كفاءة وفاعلية الضوابط الرقابية الخاصة 

بالتطبيقــات والنظــم التقنيــة.

إدارة املتابعة
عنـى بتنفيذ عمليات املتابعة بناء على الخطة السنوية 

ُ
ت

 لإلجــراءات والتعليمــات املنظمــة لهــا، ومراقبــة 
ً
اســتنادا

ســير األعمــال ومســتوى اإلنجــاز علــى عمليــات الــوزارة 

والجهات التابعة للوقوف على مواطن القصور واإلخال 

بــأداء الواجبــات الوظيفيــة وإنجــاز األعمــال، والعمــل 

على تصحيح األخطاء التي تقع أثناء التنفيذ من خال 

وضع توصيات لألنظمة وإجراءات الضوابط الداخلية 

العاقــة. ذات  التنظيميــة  الوحــدات  مــع  بالتعــاون 
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اصة مركز املشاريع التطويرية الح�
يختص املركز بدعم التكاليف املباشرة من سمو الوزير، وهو يتطلع إلى إنجاز 

ودعم برامج ومشاريع املدن التاريخية والتكليفات التي يتم التوجيه بها، كما 

يهــدف إلــى خلــق مواءمــة دائمــة مــع الجهــات الخارجيــة ذات العاقــة، وربــط 

عمليــات التنفيــذ واإلنجــاز بسياســات وإجــراءات الــوزارة لضمــان حوكمــة 

فاعلــة، وإنجــاز املشــاريع والبـــرامج التــي ُيكلــف بتنفيذهــا بســرعة وفاعليــة.

يات راتيحج اإلدارة العامة لالس�ت
عنـــى بمراجعــة وتطويــر وتقييــم وتقديــم التوصيــات بشــأن االســتراتيجيات الوطنيــة للقطاعــات الثقافيــة 

ُ
ت

العاقــة. ذات  والقطاعــات 

اإلدارة العامة للسياسات الثقافية
عنـــى بدراســة ومراجعــة السياســات الثقافيــة الحاليــة، وســد الفجــوات، واقتـــراح وتطويــر سياســات جديــدة 

ُ
ت

لدعــم القطاعــات الثقافيــة فــي اململكــة.

يات والسياسات الثقافية راتيحج وكالة االس�ت
تختــص الوكالــة بصياغــة ومراجعــة وتحديــث االســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة، والعمــل مــع شــركائها علــى تطويــر 

ومراجعة استراتيجيات القطاعات الثقافية، ودراسة ومراجعة السياسات الحالية، وسد الفجوات، واقتراح 

وتطويــر سياســات جديــدة لدعــم القطاعــات الثقافيــة فــي اململكــة. كمــا تهــدف إلــى الشــفافية فــي تقديــم البيانــات 

، وتعزيــز أوجــه التعــاون بيـــن 
ً
 وعامليــا

ً
والــرؤى لتطويــر مجــاالت القطاعــات الثقافيــة، ونشــر وتعزيــز املعرفــة محليــا

الهيئــات الثقافيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز االبتــكار فــي القطاعــات الثقافيــة، وتنميــة القــدرات البشــرية والقــدرة علــى 

دعــم اتخــاذ القــرار. وهــي تقــوم علــى إدارتيـــن عامتيـــن كالتالــي:
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ان الس واللحج وكالة الحوكمة وشؤون املحج
والهيئــات  للــوزارة  الحوكمــة  علــى  باإلشــراف  الوكالــة  تختــص 

والكيانــات التابعــة لهــا، والبــت فــي شــأن االتجاهــات والقضايــا 

الناشئة املؤثرة على حوكمة املنظومة الثقافية، وتقديم املشورة 

االســتراتيجية للتعامــل معهــا، وإجــراء تحســينات مســتمرة علــى 

اإلطــار العــام للحوكمــة، باإلضافــة إلــى اإلشــراف العــام علــى تنظيــم 

وتنسيق اجتماعات، وتقديم خدمات األمانة العامة الجتماعات 

اللجــان الداخليــة فــي الــوزارة، باإلضافــة إلــى مجالــس الهيئــات 

إلـيـــها  املحالــة  املواضيــع  لدراســة  للــوزارة؛  التابعــة  والكيانــات 

وإعــداد التقاريــر بشــأنها. وهــي تقــوم علــى إدارتيـــن عامتيـــن ينــدرج 

تحتهمــا 4 إدارات كالتالـــي:

إدارة حوكمة املنظومة الثقافية
عنـــى هــذه اإلدارة بضمــان تحديــد واضـــح لــألدوار واملســؤوليات 

ُ
ت

بيـــن إدارات وزارة الثقافــة وهيئاتهــا واللجــان واملجالــس والجهــات 

التابعــة لقطــاع الثقافــة بشــكل عــام، وإعــداد وتحديــث نمــوذج 

تطويــر مصفوفــة  ذلــك  فــي  بمــا  الثقافيــة  للمنظومــة  الحوكمــة 

واللجــان،  املجالــس  وحــل  اســتحداث  وسياســات  الصاحيــات 

باإلضافــة إلــى تقديــم املشــورة والتوصيــة فيمــا يخــص املواضيــع 

املتعلقــة بالحوكمــة وبسياســات إدارات الــوزارة مــن جهــة عــدم 

وجــود تعــارض مــع االختصاصــات.

إدارة كفاءة الحوكمة
عنـــى هــذه اإلدارة باقتـــراح التحســينات املســتمرة لرفــع كفــاءة 

ُ
ت

حوكمــة املنظومــة الثقافيــة بمــا فــي ذلــك عــدد املجالــس واللجــان 

واختصاصاتها، وتقييم مدى كفاءة الجوانب املرتبطة بالحوكمة 

للوزارة واملنظومة، ووضع نموذج إدارة األداء الخاص باملجالس 

واللجــان واألمانــة العامــة واألعضــاء، بمــا فــي ذلــك أداء املجالــس 

واللجــان )كفــاءة صنــع القــرار، وااللتـــزام باالختصــاص( وأداء 

األمانــة العامــة )مثــل مــدى االلتــزام بجــداول أعمــال االجتماعــات، 

ودقــة محاضــر االجتماعــات، والتقيــد باملواعيــد(، وأداء األعضــاء 

)مثــل الحضــــــــور واملشـــــــــاركة فــي االجتماعـــــــــات(، وجمــع النتائــج 

وتقديم التوصيات بهدف تحسين كفاءة وأداء حوكمة املنظومة 

الثقافيــة.

ات اإلدارة العامة للحوكمة الس إدارة الهي�ئ ان وأمانات ومحج اإلدارة العامة لشؤون اللحج

الس إدارة األمانة العامة للمحج
الســنوي  للجــدول  واإلعــداد  بالتخطيــط  اإلدارة  هــذه  عنـــى 

ُ
ت

الجتماعــات املجالــس، ووضــع جــدول األعمــال وتجميــع ومواءمــة 

محتــوى العــروض املرئيــة حســب مــا يــرد مــن أصحــاب العاقــة، 

املناســبة  املواعيــد  تحديــد  بشــأن  األعضــاء  مــع  والتنســيق 

فــي االجتماعــات،  الدعــوات، واملشــاركة  لاجتماعــات، وإرســال 

وتسجيل الحضور، وتدوين أبرز مجريات النقاش وأهم القرارات 

الصادرة، وإعداد املحاضر مع التركيز على أهم األمور والقرارات، 

وإرسال املحاضر باللغتيـن العربية واإلنجليـزية، ومواءمة قرارات 

املجالــس مــع أطــر الحوكمــة مــن صاحيــات أو أوامــر ملكيــة وأوامــر 

ســامية وأنظمــة وترتيبــات وخافــه، والتأكــد مــن توافقهــا وعــدم 

مخالفتها، باإلضافة إلى التنسيق مع أصحاب املصلحة والجهات 

املعنية؛ ملتابعة خطة التنفيذ واملواعيد النهائية لتنفيذ القرارات 

والتصعيــد فــي حالــة حــدوث أي تأخيـــر.

ان إدارة األمانة العامة للحج
الســنوي  للجــدول  واإلعــداد  بالتخطيــط  اإلدارة  هــذه  عنـــى 

ُ
ت

الجتماعــات اللجــان، ووضــع جــدول األعمــال وتجميــع ومواءمــة 

محتــوى العــروض املرئيــة حســب مــا يــرد مــن أصحــاب العاقــة، 

املناســبة  املواعيــد  تحديــد  بشــأن  األعضــاء  مــع  والتنســيق 

فــي االجتماعــات،  الدعــوات، واملشــاركة  لاجتماعــات، وإرســال 

وتسجيل الحضور، وتدوين أبرز مجريات النقاش وأهم القرارات 

الصادرة، وإعداد املحاضر مع التركيز على أهم األمور والقرارات، 

وإرســال املحاضر باللغتيـــن العربية واإلنجليزية، ومواءمة قرارات 

اللجــان مــع أطــر الحوكمــة مــن صاحيــات أو أوامــر ملكيــة وأوامــر 

ســامية وأنظمــة وترتيبــات وخافــه، والتأكــد مــن توافقهــا وعــدم 

مخالفتها، باإلضافة إلى التنسيق مع أصحاب املصلحة والجهات 

املعنية؛ ملتابعة خطة التنفيذ واملواعيد النهائية لتنفيذ القرارات 

والتصعيــد فــي حالــة حــدوث أي تأخيـــر.
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وكالة العالقات الثقافية الدولية
تختص الوكالة ببناء عاقات ثقافية دولية لتمكين املبدعين السعوديين من التواصل مع نظرائهم في العالم، 

وإبراز الهوية السعودية الفريدة، وتعزيز املكانة الدولية للمملكة من خال التبادل الثقافي الفعال. كما تهدف 

إلــى زيــادة املشــاركة الثقافيــة الســعودية حــول العالــم، وزيــادة املشــاركة الدوليــة فــي القطــاع الثقافــي الســعودي، 

وإدارة العاقــات الحكوميــة الدوليــة، وتعزيــز االنطباعــات العامــة الدوليــة عــن اململكــة، وتطويــر الروابــط مــع 

 للثقافة العربية واإلسامية. باإلضافة 
ً
الدول واملؤسسات ذات األولوية االستراتيجية، وأن تكون اململكة مركزا

إلــى تحقيــق العديــد مــن األهــداف الوطنيــة ذات األولويــة. وهــي ترتكــز علــى مســارين كالتالــي:

�.مسار الدبلوماسية الثقافية
�.مسار التبادل الثقافي

وتقوم الوكالة على إدارة عامة وهي:

ن العالقات الدولية ية وبرامح� راتيحج اإلدارة العامة لتطوير اس�ت
عنـــى بإعــداد الخطــة االســتراتيجية لوكالــة العاقــات الثقافيــة الدوليــة وضمــان تنفيذهــا والتنســيق مــع الجهــات 

ُ
ت

الدوليــة والجهــات التابعــة للــوزارة، باإلضافــة الــى تطويــر البرامــج والشــراكات االســتراتيجية ومتابعتهــا وتقييمهــا. 

اإلدارة العامة لالبتكار ودعم اتخاذ القرار
تختــص بدراســة التقنيــات الناشــئة والتطــورات والتوّجهــات الجديــدة فــي قطــاع الثقافــة، وتشـــجيع االبتــكار 

واإلبــداع، وتقديــم الــرؤى واألفــكار والفــرص املتاحــة التــي مــن شــأنها تطويــر القطــاع وتســاعد فــي اتخــاذ القــرار، 

وتحويلهــا إلــى خطــط ومبــادرات تنفيذيــة.
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امس: املبادرات واملشاريع القسم الح�

 
ً
 لتعزيــز نمــط الحيــاة الثقافــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وتحقيقــا

ً
ســعيا

إلــى  2020م  عــام  فــي  الثقافيــة  املنظومــة  ســعت  االســتراتيجية؛  ألهدافهــا 

 شــملت جميــع 
ً
 متنوعــة

ً
، و44 مبــادرة

ً
إعــداد وتنفيــذ أكثـــر مــن 4	 مشــروعا

املجاالت الثقافية، مثل: املوسيقى، واألزياء، واملتاحف، واآلثار، واملكتبات، 

واملســابقات، وفنــون العمــارة والتصميــم، والطهـــي، باإلضافــة لإلنتــاج املرئــي 

واملســموع، وغيرهــا. إذ وضعــت املنظومــة الثقافيــة االســتراتيجيات املائمــة 

لــكل مجــال، وقامــت بُمباشــرة تنفيذهــا بكفــاءة عاليــة، وعلــى أكمــل وجــه، مــع 

أوقــات زمنيــة محــددة لتاريــخ انتهــاء تلــك املبــادرات واملشــاريع.

وهذه املبادرات واملشاريع، هي: 
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مع امللك سلمان العاملي للغة العربية محج
 فــي مجــاالت اللغــة العربيــة وتطبيقاتهــا، إذ ينطلــق مــن إرث اململكــة وقيمهــا باعتبارهــا 

ً
 عامليــة

ً
يســعى املجمــع ليصبــح مرجعيــة

قلب العاملين العربي واإلسامي، من خال إنشاء مركز بحثي عالمي للتخطيط اللغوي، ومرصد دولي، وتأسيس برامج لغوية 

في املنظمات العاملية، وعقد املؤتمرات العاملية، وســُتصاحبه مســابقات وِمنح، كما ســيتم إنشــاء مركز للذكاء االصطناعي 

للغــة العربيــة، وإعــداد مدونــة للمصطلحــات، ومعجــم معاصــر، ونشــر وتصميــم وإطــاق اختبــار كفــاءة عالمي للغة العربية، 

وإنتــاج أدوات رقميــة؛ لتعليــم اللغــة العربيــة، ودعــم تأســيس مراكــز لتعليــم اللغــة العربيــة حــول العالــم، وإنشــاء معــرض 

عاملـــي للغــة العربيــة، ويصاحــب ذلــك حمــات إعاميــة؛ لتعزيــز قيمــة اللغــة العربيــة ومحوريتهــا، وتحفيـــز املحتــوى العربــي 

وإثرائــه، بحيــث تتكامــل هــذه البرامــج فــي قيــادة جهــود املؤسســات اللغويــة الوطنيــة والعربيــة فــي خدمــة اللغــة العربيــة مــع 

. ويندرج تحت هذه املبادرة مشروع واحد وهو:
ً
، وجهود اململكة في خدمتها دوليا

ً
مسؤولية أصيلة عن اللغة العربية وطنيا

�.مشروع تطوير استراتيجية مجمع امللك سلمان للغة العربية

املبادرات املرتبطة برؤية اململكة 2030
ن اململكة ن الثقافة السعودية خار�� ترويح�

إبــراز الثقافــة الســعودية فــي املجتمــع الدولــي، مــن خال الفعاليات 

والبـرامج واملواسم واملنتديات واملعارض واسعة النطاق، وتنمية 

املواهــب، وبنــاء القــدرات، واإلنتــاج والعمــل املشــترك، وتبــادل 

املنتجــات الثقافيــة، والتعــاون الفكــري )الفعلــي والرقمي(، وإقامة 

الحمــات اإلعاميــة.

االت الثقافية ن املحج �ي �تمعية �� زيادة املشاركة املحج
تعزيــز التفاعــل الجماهيـــري مــع منتجـــي املحتــوى الثقافــي؛ ألجــل 

تهيئــة بيئــة تشـــجع املواطنيـــن علــى املشــاركة فــي صناعــة املشــهد 

الثقافــي الســعودي، مــع زيــادة وعـــي املســتهلكين بألــوان التعبيـــر 

الثقافي الكثيرة، ودعم ثقتهم بالتفاعل مع هذه األلوان الثقافية، 

مــن خــال تطويــر البـــرامج الثقافيــة، وأدوات التواصــل، وقاعــدة 

بيانــات تســاهم فــي تواصــل فعــال مــع العامــة.

 يندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها:  

تصميم االستبيانات وتدريب فريق املشاركة . 1

املجتمعية. 

تقديم خدمات استشارية وتشغيلية ملبادرة املشاركة . 2

املجتمعية.

 العضوية الثقافية ودليل املنتجين. . 3

مشروع الجوائز الثقافية.. 4

تطوير املكتبات العامة
الحاجــات  تلبيــة  أجــل  مــن  العامــة  املكتبــات  قطــاع  تحديــث 

املعاصــرة للمجتمــع وزيــادة اســتخدام املكتبــات. وذلــك مــن خــال 

إعــادة تصميــم وبنــاء املكتبــات العامــة لتلعــب دور بيــوت للثقافــة، 

ومنبـــر للمعرفــة واملشــاركة املجتمعيــة.
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تطوير البنية التحتية الثقافية 
تطويــر البنيــة التحتيــة الثقافيــة عبـــر جميــع مناطــق اململكــة بمــا 

يتواءم مع املقارنات املرجعية العاملية، والتي تم تهيئتها؛ لتناسب 

الســياق املحلــي، وذلــك مــن خــال تطويــر البنيــة التحتيــة بطريقــة 

كّميــة ونوعيــة، وتوزيــع األصــول بطريقــة ُمنظمــة بيـــن املناطــق.

يندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها: 

متحف البحر األحمر.. 1

متحف الذهب األسود.. 2

 متحف طارق عبدالحكيم.. 3

تطوير استراتيجية الفن في أماكن العامة.. 4

إجراء مسح البنية التحتية الثقافية. . 	

دراسة تطوير البنية التحتية.. 	

 تطوير النموذج التشغيلي لقرية املفتاحة.. 	

مشروع تطوير استراتيجية مؤسسة بينالي الدرعية.. 	

9 . .
ً
 مشروع بينالي الدرعية؛ بناًء وتصميما

مشروع متحف تيم الب.. 10

استحداث األنشطة الثقافية عل� مستوى اململكة
إقامــة عــروض ثقافيــة متنوعــة )املســرحيات والعــروض األدائيــة، 

وتفعيــل  وغيرهــا(،  الثقافيــة،  واملهرجانــات  الفنيــة،  واملعــارض 

وتغطــي  وغيرهــا  بالفعاليــات،  األثريــة  واملناطــق  املتاحــف، 

القطاعــات الثقافيــة الفرعيــة للــوزارة فــي كافــة مناطــق اململكــة 

العربية السعودية؛ لتمكيـــن املواطنيـــن واملقيميـــن، والسياح من 

املشــاركة فــي أنشــطة ثقافيــة متعــددة. 

ويندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها:

إعارة وإنتاج القطع الفنية ملعرض الخط العربي.. 1

“من الداخل” املرحلة الثانية.. 2

دراسة العروض الثقافية.. 3

تجربة املستفيد.. 4

أيدياثون وزارة الثقافة “ماراثون األفكار الثقافية”.. 	

بينالي الدرعية إدارة وتنظيم.. 	

استحداث مركز خدمات حكومية متكامل ملتطلبات الشركات اإلبداعية
تطويــر منصــة تفاعليــة شــاملة للخدمــات واملعلومــات الخاصــة بالثقافــة، والجهــات املعنيــة املتعلقــة باملنظومــة، 

ســّهل هــذه املنصــة رحلــة العميــل )األفــراد واملســتثمرين( ســواًء فــي معامــات إصــدار الرخــص أو التصاريــح أو 
ُ
حيــث ت

املوافقات لألنشطة املتعلقة بالقطاعات الثقافية الستة عشر أو بحث عن معلومات عامة عن الثقافة وخدماتها، 

ّيمة املضافة للعميل كاستشارات أو غيـــره.
َ
وإجراءاتها، وتخصصاتها ذات العاقة أو توفيـــر الخدمات الق

 ويندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها:

الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.. 1

 مشروع املرحلة الثانية من تصميم النموذج التشغيلي ملركز الخدمات الشامل.. 2

مشروع منصة الخدمات اإللكترونية.. 3

إنشاء املدينة اإلعالمية
تطويــر مدينــة إبداعيــة تضــم األطــراف ذات العاقــة فــي املجــاالت اإلعاميــة والثقافيــة والتقنيــة بمــا يتــاءم مــع 

املقارنات املرجعية العاملية، وتناسب السياق املحلي عن طريق تأسيس شركة قابضة تهدف إلى تطوير املرحلة 

األولى من املدينة اإلبداعية في منطقة “فيفا” بالحي الدبلوما�سي على مساحة مليون وأربعمائة ألف متر مربع، 

كمــا ســتتم إعــادة تأهيــل مبــاٍن قائمــة داخــل الحــي الدبلوما�ســي؛ لتفعيــل املبــادرة علــى املــدى القصيـــر.

وتندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها: 
�.استراتيجية املدينة اإلعامية
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ن “صندوق  �ي ن وطنـــي لدعم القطاع الثقا�� �ي تأسيس صندوق ثقا��
” �ي الت��مية الثقا��

تنميــة القطـــــــــاع الثقافــي، مــن خــال تأســيس صنــدوق وطنـــي مدعــوم مــن 

 لصعوبــة الحصــول علــى التمويــل مــن ِقبــل الجهــات الربحيــة؛ 
ً
الحكومــة؛ نظــرا

وذلك لتحقيق رفع مســتوى األداء بالقطاع، وتحقيق االســتدامة في اململكة. 

وتندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها:

مشــروع تقديــم خدمــات اإلجــراءات واللوائــح والحوكمــة الداخليــة . 1

ملبــادرة تأســيس صناديــق ثقافيــة.

مشــروع تقديــم خدمــات بنــاء اإلطــار التنظيمــي وتقديــم خدمــات . 2

استشــارية قانونيــة ملبــادرة تأســيس الصناديــق الثقافيــة.

معيات الثقافية املهنية تأسيس الحج
ومــن  الثقافــة،  وزارة  قطاعــات  كل  تســتهدف  مهنيــة  جمعيــة   1	 إنشــاء 

خالهــا يتــم دعــم الفنــون والفنانيـــن، مــن خــال فــرص التعــاون، وربطهــم مــع 

القطاعــات األخــرى، ســواًء كان إلقامــة األعمــال أو املعــارض.

ويندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها: 

الدراسات االستشارية للقطاع الثالث وتأسيس الوحدة.. 1

تأسيس الجمعيات الثقافية املهنية األساسية.. 2

الدراسات التفصيلية للجمعيات الثقافية املهنية األساسية.. 3

مشروع دراسة الجمعيات املتخصصة املهنية الثقافية.. 4
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أكاديميات الفنون
إنشــاء مؤسســات تعليميــة متخصصــة، ســتوفر برامــج تعليميــة متميـــزة فــي مجــاالت 

متعــددة فــي قطاعــات الثقافــة والفنــون، منهــا:

برامج تلمذة في الفنون التقليدية وهي برامج عملية ال تمنح شهادات أكاديمية، . 1

حيــث يتــم تطبيقهــا علــى ثــاث مراحــل: مرحلــة التلمــذة، ومرحلــة اإلتقــان، 

ومرحلــة االحتـــراف.

والبكالوريــوس . 2 الدبلــوم  مثــل:  أكاديميــة،  شــهادات  تمنــح  تعليميــة  برامــج 

الثقافيــة. الفنــون  مجــال  فــي  واملاجســتير 

الــدورات القصيـــرة مثــل: الــدورات الصيفيــة، والــدورات عــن ُبعــد، والــدورات . 3

العمليــة فــي مجــال الفنــون الثقافيــة.

وتندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها:

� تقديم خدمات اإلشراف

على تنفيذ مبنى بيت الدفع 

وامللحق واملوقع املحيط في 

جدة التاريخية - املرحلة 2.

� عقد ترميم املبنى امللحق

لبيت الدفع.

� عقد تأهيل مجمع بيت

الدفع.

� عقد تدعيم أساسات املبنى

الرئيس لبيت الدفع.

� عقد توريد املعدات لبيت

الدفع.

� مشروع دورات قصيرة
للمعهد امللكي للفنون 

التقليدية النسخة األولى 

)ِحرفة(.

�.مشروع دورا اليونيسكو� مشروع دورات قصيرة
للمعهد امللكي للفنون 

التقليدية النسخة الثانية 

)سليسلة(.

� مشروع تصميم وبناء
مبنى املعهد امللكي للفنون 

التقليدية.

� مشروع تصميم هوية

املعهد.

� مشروع تطوير استراتيجية

التسويق.

� مشروع خدمات العاقات

العامة.

� مشروع الخدمات

التسويقية للمعهد امللكي 

للفنون التقليدية.

� مشروع إطاق قنوات

التواصل االجتماعي 

واالفتتاح التجريبي.

� مشروع أكاديمية

املوسيقى.

� مشروع تأسيس املعهد

امللكي للفنون التقليدية 

- الهيكل التنظيمي 

والحوكمة.

� مشروع تأسيس املعهد

امللكي للفنون التقليدية 

- فريق الدعم وتطوير 

املناهج والشراكات.

� مشروع تأسيس املعهد

امللكي للفنون التقليدية - 

التصميم والترميم وتقنية 

املعلومات.

� مشروع تأسيس املعهد

امللكي للفنون التقليدية - 

التسويق واالتصال.
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اص فـــي القطاع  تسهيـــل است�ثمار القطاع الح�
الثقافـي

تطويــر االستـــراتيجية؛ لتحفيـــز مســاهمة القطــاع غيـــر 

الحكومــي فــي املشــاركة فــي القطــاع الثقافــي بشــكل فعــال 

علــى مســتوى اململكــة، وذلــك مــن خــال وضــع وتطويــر 

لجــذب  تواصــل؛  وأدوات  وبرامــج  وآليــات  منهجيــة 

القطــاع غيـــر الحكومــي، وزيــادة مشــاركته فــي القطــاع 

الثقافــي.

ن تعزيز قطاع األفالم املحل�ي
النهــوض بصناعــة األفــام داخــل اململكــة، واســتقطاب دور اإلنتــاج العامليــة مــن خــال تعزيــز مســتوى اإلنتــاج املحلــي فــي صناعــة األفــام، 

ّتاب نصوص، وممثلين، 
ُ
والنهوض بُممكنات صناعة األفام داخل اململكة العربية السعودية، من حيث الكوادر البشرية املؤهلة من ك

ومنتجين، ومصورين، وغيرهم، والُبنى التحتية الضرورية إلنتاج األفام من استديوهات تصوير، ومونتاج، والخدمات التسويقية، 

والتوزيــع، وتقديــم التســهيات اللوجســتية، وتنظيــم الفعاليــات واملشــاركات، باإلضافــة إلــى إنتــاج دليــل ملواقــع التصويــر داخــل اململكة؛ 

الســتقطاب املنتجين من خارج اململكة.

ويندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها:

األرشيف الوطني لألفام.. 1

 املسابقة السعودية لألفام - مسابقة ضوء لدعم األفام.. 2

تنمية املواهب – األفام.. 3

تطوير البنية التحتية لألفام في السعودية )املرحلة الثانية(.. 4

برنامج تطوير املواهب لصناعة األفام )عن ُبعد(.. 	

إنتاج األفام الطويلة الفائزة في مسابقة ضوء لدعم األفام.. 	

دعم األفام القصيرة وأفام الطاب الفائزين في مسابقة ضوء لدعم األفام.. 	

تطوير النصوص وتوزيع األفام الفائزة في مسابقة ضوء لدعم األفام.. 	

تطوير مدينة عكاظ
شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تطوير 

مدينة عكاظ، حيث تساهم الحكومة باألرا�سي والبنية 

)حســب  والثقافيــة  االســتثمارية  واملواقــع  التحتيــة، 

اإلمــكان(، وينجــم عــن املبــادرة شــراكات اســتراتيجية، 

الخــاص  القطــاع  مــن  املســتثمرون  يتكفــل  حيــث 

بتنفيــذ مخططــات رئيســية ملشــاريع ســياحية، تشــمل 

الضيافــة، والعــروض الســكنية، والتســلية، والترفيــه.

النهوض بريادة األعمال الثقافية
تحفيز وبناء منظومة ثقافية متكاملة عن طريق إنشاء 

وتشــغيل ودعــم منصــات ريــادة أعمــال متخصصــة فــي 

القطاعــات الثقافيــة، وبرامــج إقامــات فنيــة، وبرامــج 

تدريبيــة تحتضــن املمارســين الثقافييـــن واملؤسســات.

ويندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها:

“برنامج الحاضنات”.. 1

“برنامج اإلقامة للمنسقين الفنيين”.. 2

برنامج اإلقامة الفنية الدولية.. 3

 “برنامج اإلقامة الفنية”. 4

األكاديمية السعودية لصناعة األفالم
إنشــاء وتشــغيل أكاديميــات ســعودية لألفــام بالتعــاون 

مع أفضل الجامعات العاملية في مجال صناعة األفام؛ 

لتقديــم برامــج أكاديميــة، وبرنامــج اعتمــاد إعــداد ُصّناع 

األفــام، كمــا ســتركز األكاديميــة علــى صناعــة األفــام 

بمختلــف تخصصاتهــا األساســية، واســتحداث ومنــح 

شــهادات متخصصــة فــي هــذا املجــال.

ويندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها:

مشروع تطوير استراتيجية األكاديمية . 1

السعودية لصناعة األفام.
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الشركة السعودية للِحرف والصناعات اليدوية
اســتحداث شــركة وطنيــة للحــرف والصناعــات اليدويــة؛ لدعــم 

الِحرفييـــن )%80 منهــم نســاء( عــن طريــق تطويــر عامــة تجاريــة 
راقيــة للِحــرف والصناعــات اليدويــة ذات منتجــات عاليــة الجــودة، 

عنـــى بتـــراث الِحــرف والصناعــات اليدويــة التقليديــة فــي 
ُ
حيــث ت

اململكــة.

ن للعنايــة بالتـــراث  �� ن خــادم الحرميـــن الشــريف�ي برنامــح�
الحضــاري للمملكــة )املرحلــة األولـــى(

مجموعــة مــن املشــاريع متعــددة األنشــطة والتخصصــات تهــدف 

بشــكل رئيســـي إلــى العنايــة بالتـــراث الوطنـــي، وتطويــر مكوناتــه 

 للِحــرف والصناعــات 
ً
وفعالياتــه، ويشــمل ذلــك: تشــغيل 	1 مركــزا

 للتـــراث العمرانــي، وإنشــاء وتشــغيل 
ً
اليدويــة، وتأهيــل 14 موقعــا

، وتســـجيل 3 مواقــع فــي قائمــة 
ً
 أثريــا

ً
، وتأهيــل 0	 موقعــا

ً
	1 متحفــا

املوجــودات  وتنشــيط  وتفعيــل  اليونســكو،  فــي  العاملــــي  التـــراث 

 من أجل تشجيع املشاركة 
ً
 خاصا

ً
القائمة، مثل: حوالي 		 متحفا

املحليــة والزيــارات.

لقطــاع  شــامل  مــي  تنظ�ي وإطــار  حوكمــة  إطــار  وضــع 
الثقافــة

تصميــم وتنفيــذ قانــون حاكــم أساســـي للقطــاع، ويشــمل ذلــك 

تنظيــم حمايــة امللكيــة الفكريــة، واللوائــح التـــي تحمـــي الفنانيـــن 

واملهنييـــن مــن التشــهير، وذلــك إلــى جانــب توضيــح دور مختلــف 

الجهــات التنظيميــة الحكوميــة التـــي لهــا دور فــي القطــاع الثقافــي.

ويندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها:

الترتيبات التنظيمية. . 1

النظام الثقافي.. 2
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الفرقة الوطنية للموسيقى
 بأهمية املوسيقى، ودورها في تشكيل ثقافة الشعوب ونشرها؛ فقد تم إنشاء الفرقة الوطنية للموسيقى، وهي املبادرة السابعة 

ً
إيمانا

علن عنها على منصة وزارة الثقافة، والتي تهدف إلى تشكيل فرقة موسيقية وطنية احتـرافية، تتمتع 
ُ
من حزمة املبادرات الثقافية امل

، وللعــزف خلــف أشــهر الفنانيـــن الســعوديين والعــرب فــي املحافــل 
ً
 وعامليــا

ً
بمهــارات عاليــة؛ لتمثيــل اململكــة فــي املحافــل املوســيقية محليــا

رفيعــة املســتوى.

املبادرات

ن �ي ن االبتعاث الثقا�� برنامح�
ُيعــّد البرنامــج أحــد مبــادرات وزارة الثقافــة الراميــة إلــى تزويــد املجــال الثقافــي الســعودي بالفــرص التعليميــة النوعيــة التـــي ترفــع مــن 

كفــاءة املثقــف الســعودي، وتمنحــه املعــارف الصحيحــة واملطلوبــة؛ للنهــوض بالقطــاع الثقافــي إلــى املســتوى الــذي يليــق بمكانــة اململكــة، 

وقيمتها الحضارية، ويتيح برنامج االبتعاث الثقافي الدراســة في مراحل البكالوريوس، واملاجســتير، والدكتوراه في تخصصات ثقافية 

ومتنوعة، تشمل تخصصات فرعية في مجاالت الثقافة والفنون، وذلك في أبرز املؤسسات التعليمية على مستوى العالم. ومن هذه 

التخصصات: املوسيقى، واملسرح ويتضمن الدراما، والتمثيل، واإلخراج، وكافة التخصصات املسرحية، والفنون البصرية بما فيها 

مــن رســم ونحــت ودراســة لنظريــات الفــن، وفــن الخــط، وتاريــخ الفــن، والتصويــر الفوتوغرافــي الســينمائي، وصناعــة األفــام، واآلداب 

	واللغات، وعلم اآلثار، وفنون الطهي، والتصميم، وفنون العمارة، واملكتبات، واملتاحف، وغير ذلك من التخصصات الفنية والثقافية.

وينقسم البرنامج إلى ثاثة مسارات؛ هي: 
�.املسار األول: الدارسون على حسابهم الخاص
�.املسار الثاني: الذين لديهم قبول مسبق
�.املسار الثالث: الراغبون في الدراسة الُجدد للبرنامج التأهيلي لبرنامج االبتعاث الثقافي
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ن �ي ط العر�ج عام الح�
العامــة  املؤسســات  كافــة  وإشــراك  العربــي،  الخــط  بفــن  لاحتفــاء  2020م  عــام  فــي  الثقافــة  وزارة  تنظمهــا  مناســبة 

والخاصــة، واملعــارض، واملجتمعــات، واألفــراد مــن خــال تقديــم مقترحاتهــم ومشــاريعهم الخاصــة بشــأن أنشــطة “عــام 

الخــط العربــي”، ويمكــن أن تشــمل هــذه املقترحــات العديــد مــن األفــكار التــي تــدور حــول موضــوع الخــط العربــي، ويمكــن 

 مــع كيانــات محليــة أو دوليــة.
ً
اســتضافتها فــي مــدن مختلفــة فــي جميــع أنحــاء اململكــة، وبطــرق عــّدة مثــل أن تكــون شــراكة

ويندرج تحت هذه املبادرة عدة مشاريع، ومنها:
�.هاكاثون شعارات املدن واملناطق
�.ورش عمل مبادرة الخط العربي 
�.”خطي هويتي“
�.إنشاء تطبيق إلكتروني لتعليم الخط العربي
�.جداريات الخط العربي لـ 10 مناطق
�.مسابقة “بمداٍد من نسيج”، وهي مسابقة عام الخط العربي لتصميم األزياء
�.مسابقة الخط العربي في املدارس والجامعات
� .تطوير خطوط عربية إلكترونية
�.ختم شعار عام الخط العربي على الجوازات
�.تعريب أسماء الاعبين على القمصان في ماعب كرة القدم

ن �ي ميثاق امللك سلمان العمرا��
للعمــران  الوطنــي  التوجــه  تضــع  وثيقــة  هــو  امليثــاق 

 يبــدأ مــن ِقيــم العمــارة الســلمانية، وتتعــدى 
ً
منطلقــا

ذلــك لتشــمل القيــم الوطنيــة، وعلــى ســبيل املثــال: 

يمكــن للميثــاق أن يتنــاول مســؤولية العمــران تجــاه 

امليثــاق،  ُمســتند  املبــادرة  املجتمــع والفــرد، وتشــمل 

ومعــرض ُمصاحــب، وإطــاق مســابقة عامليــة، ونظــام 

تقييــم؛ للحصــول علــى درع ميثــاق امللــك ســلمان. 

 32 لعــدد  والثقافـــي  التاريخــي  التوثيــق 
وصفة من األطباق التـــراثية )إرث مطبخنا(

تعمــل هيئــة فنــون الطهـــي علــى تطويــر ونشــر كتــاب 

للطهــي حيــث يتكــون مــن مجموعــة مــن الوصفــات التــي 

تــم جمعهــا مــن العائــات الســعودية املحليــة كجــزء 
مــن مســابقة )إرث مطبخنــا(، حيــث تــم إرســال مصــور 

اللتقــاط صــور للمشــتركين وهــم يطبخــون وصفاتهــم، 

وســيتم ذكرهــا فــي هــذا الكتــاب، كمــا يتضمــن روايــات 

تاريخيــة حــول املكونــات واألطبــاق املذكــورة بــه.

معية “قوت” حج
 لقطــاع املطاعــم واملقاهــي فــي اململكــة؛ قامت جمعية “قوت” 

ً
دعمــا

للمطاعــم واملقاهــي، وهيئــة فنــون الطهــي ببنــاء منصــة إلكترونيــة 

متخصصــة فــي تقديــم املعلومــات، والخدمــات املســاندة للقطــاع، 

خــال وبعــد أزمــة كورونــا.  

ن  “إقلبها سعودي” لليوم الوط���ي
ــص فكــرة هــذه املبــادرة فــي دعــوة كافــة املطاعــم، ومنافــذ بيــع 

ّ
تتلخ

املأكــوالت فــي اململكــة؛ لاحتفــال باليــوم الوطنــي الســعودي، مــن 

خــال ابتــكار نــوع مــن الطعــام أو الشــراب التقليــدي ذي مزايــا 

خاصــة أو مزيــج مــن املأكــوالت واملشــروبات، وإضافتــه إلــى قائمــة 

طعامهــم.  كمــا ســتتم دعــوة كافــة املطاعــم، ومنافــذ بيــع املأكــوالت 

إلــى املشــاركة فــي هــذه املبــادرة، وعــرض أطباقهــم علــى حســاباتهم 

وصفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي، من خال استخدام 

.
ً
وســم محــدد مســبقا

تدوين تراث الطهي والحفاظ عليه
مبــادرة تســعى إلــى شــمل كافــة مناطــق اململكــة؛ لتدويــن املطبــخ 

الســجل  علــى  الحفــاظ  وضمــان  شــاملة،  بصــورة  الســعودي 

ستحدث بالطرق املناسبة، وتشمل األنشطة الرئيسية تحديد 
ُ
امل

البروتوكــوالت واســتحداث آليــات لجمــع البيانــات، وإعــداد خطــة 

إطــاق، باإلضافــة إلــى تجهيـــز الســـجل املــدّون، واملحافظــة عليــه.  

م الطعام السعودية  ن قوا�ئ �ي ن �� الدمح�
العمل على دمج املحتوى املحلي في قوائم الطعام في اململكة.

ن �� ن املحلي�ي �� إطالق سوق املزارع�ي
: كل أســبوع أو 

ً
أســواق محليــة للمزارعيـــن بصــورة متكــررة )مثــا

كل أســبوعين( بمــا يســمح للمزارعيـــن واملنتجيـــن املحلييـــن ببيــع 

منتجاتهم بشكل مباشر إلى املستهلكين في مختلف أنحاء اململكة.  
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ن قطاع األزياء �� قوان�ي
تقديــم الدعــم فــي وضــع أنظمــة داخليــة لقطــاع األزيــاء، 

وعمــل مراجعــة شــاملة لإلطــار التنظيمــي الحالــي مــن 

األزيــاء،  وهيئــة  األزيــاء  مجــال  أصحــاب  نظــر  وجهــة 

وتهــدف هــذه املراجعــة إلــى تحســين اإلطــار التنظيمـــي 

الحالــي، وتعديلــه بمــا يتناســب مــع احتياجــات القطــاع.

ن �� ن األزياء السعودي�ي �ي ر�� معية مح�ت حج
لتكــون  الســعوديين؛  األزيــاء  إنشــاء جمعيــة ملحترفــي 

مظلــة جديــدة تجمــع كافــة ِمهــن األزيــاء فــي اململكــة، 

باســمه. والتحــدث  القطــاع  بتمثيــل  وتقــوم 

األزيــاء  ــة األزيــاء وقصــة  ســرد أعمــال هي�ئ
التواصــل  قنــوات  خــالل  مــن  الســعودية 

والفعاليــات
نشــر أعمــال هيئــة األزيــاء وســرد قصــة هويــة األزيــاء 

الســعوديين  للمصّمميـــن  والترويــج  الســعودية 

باســتخدام مجموعــة واســعة مــن مختلــف املخرجــات 

الفعاليــات  مــن  وسلســلة  اإلعاميــة،  والقنــوات 

املســتهدف. الجمهــور  إلــى  للوصــول 

الشركة السعودية للِحرف والصناعات اليدوية  
اســتحداث وتأســيس شــركة للِحــرف والصناعــات اليدويــة؛ لدعــم 

الِحرفييـــن عــن طريــق تطويــر عامــة تجاريــة للِحــرف والصناعــات 

بتطويــر  عنـــى 
ُ
ت حيــث  الجــودة،  عاليــة  منتجــات  ذات  اليدويــة 

املنتجــات والتصاميــم، وفتــح منافــذ لبيــع الهدايــا، وتصميــم برامج 

تدريبيــة، ومخرجــات تدعــم أهــداف الشــركة.

ه  مسابقة تصوير الوحج
 للتصوير الفوتوغرافـــي 

ً
 ســنوية

ً
م املنظومة الثقافية مســابقة

ّ
نظ

ُ
ت

حافظة 
ُ
تنطلق من محافظة الوجه بمنطقة تبوك؛ لوضع هذه امل

الساحلية التاريخية على الخارطة الثقافية العاملية، واالستفادة 

ط املسابقة 
ّ
سل

ُ
من األصول الثقافية التي يتم تطويرها فيها، كما ت

ــل 
ّ
مث

ُ
وت أساســـي،  األحمــر كموضوع/محــور  البحــر  علــى  الضــوء 

الهــدف األساســـي مــن املســابقة فــي جــذب االهتمــام إلــى محافظــة 

زيارتهــا؛ الستكشــاف  علــى  الــزوار  وتحفيـــز  الســاحلية،  الوجــه  

ستســلط  املســابقة  أّن  كمــا  والتاريخيــة  الســياحية  مقوماتهــا 

الضــوء علــى املشــاريع الكبـــرى فــي اململكــة، وســُتّوثق تاريــخ اململكــة 

العريــق بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 2030.
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كتب الفنون البصرية
التواصــل مــع هيئــة األدب؛ للتعــاون مــع دار األدب الســعودي، وإنتــاج كتــب متعــددة فــي مجــال الفنــون البصريــة، 

، بمــا فــي ذلــك فكــرة توثيــق الفنانيــن الــرّواد 
ً
إذ اقتـــرح فريــق هيئــة الفنــون عشــر أفــكار مختلفــة تتــم دراســتها حاليــا

السعوديين التي اقترحها الفنان عبدهللا الشهري، وتهدف هذه املبادرة إلى توفير مصادر إلهام إضافية للفنانين 

عنــى بالفنــون البصريــة. 
ُ
فــي اململكــة، مــن خــال مطبوعــات أو كتــب جديــدة ت

حافلة الفنون املتنقلة 
شرك املجتمعات املحلية 

ُ
تطوير قافلة من 2-3 حافات من خال تعديلها إلى حافات فنية تجوب اململكة، وت

فــي مفاهيــم الفــن، واألنشــطة التجريبيــة، والتعلــم، والتدريــس فــي بيئــة ممتعــة، كمــا ســتعمل املبــادرة مــع شــركات 

النقل بالحافات املحلية )على سبيل املثال: سابتكو(؛ لتحويل الجزء الخارجي من حافاتهم إلى معارض فنية 

متحركة، من خال تغليف الحافات بالفن املحلي والعاملـــي.

 

توسيع نطاق املتاحف املحلية وتعزيزها 
التنســيق بشــأن توســيع نطــاق املتاحــف املحليــة الــذي 

بــدأ تحــت إشــراف وزارة الســياحة/ الهيئــة العامــة 

 13 تطويــر  خــال  مــن  الوطنـــي،  والتـــراث  للســياحة 

 فــي املناطــق، وتطويــر 3 قصــور تاريخيــة 
ً
 إقليميــا

ً
متحفــا

من املؤسسات التي تعكس الثقافة والتـــراث املحليين 

ــرّوج لهمــا.
ُ
فــي تلــك املناطــق، وت

ن تحّول املتحف الوط���ي
تحــّول املتحــف الوطنـــي للمملكــة العربيــة الســعودية، 

؛ ليكــون بمثابــة 
ً
 وخارجيــا

ً
مــن خــال تطويــره داخليــا

جــذب  ومحــور  الســعودية،  للثقافــة  أســاس  حجــر 

أساســـي ملواطنـــي اململكــة واملقيميـــن فيهــا وزائريهــا، 

ووجهــة؛ لتعريفهــم علــى تاريــخ اململكــة وثقافتهــا.

ــــــي بعنــــوان  ن عمـــــــل موســيقي مر�ئ إنتــــــــا��
رة” مــن أعمــــــال الراحـــــــل  “ســيـــرة ومســــــ�ي

ــم ــارق عبدالحكيــ طـــ

َوت املوسيقية كتاب ال��ُ
تدوين أشــهر األغاني الســعودية، وتجميع وإصدار أول 

َوت موسيقية ألعمال غنائية سعودية. 
ُ
كتاب ن

راخيص الثقافية ال�ت
علــى  للحصــول  وســهلة؛  سلســة  تطبيقــات  تنفيــذ 

التراخيــص املتعلقــة باملوســيقى فــي كل مــن التعليــم 

العــروض  وتقديــم  املوســيقي،  واإلنتــاج  املوســيقي، 

املوســيقية، مــن خــال منصــة عبـــر اإلنترنــت )مركــز 

الثقافيــة(. التراخيــص 
ن  �ي دعم أكاديمية الشعر العر�ج

الشــعر  أكاديميــة  جائــزة  لدعــم  تحفيزيــة  مكافــآت 

العربــي ويدعــم  الشــعر  ويثـــري  بمــا يضمــن  العربــي، 

مستهدفات هيئة األدب والنشر والترجمة بإيجاد بيئة 

محفــزة علــى اإلنتــاج األدبــي.
ن تفاعلية عل� منصات التواصل  برامح�

فــن التـــرجمة: مشــاركة نصــوص بلغــات مختلفــة مثــل 

اللغــة اإلنجليزيــة، واللغــة الفرنســية، واللغــة الصينيــة 

وغيرهــا، ثــم يقــوم الجمهــور بترجمــة النــص باللغــة التــي 

يتقنهــا.

مــن األديــب: مســابقة مــن حســاب هيئــة األدب والنشــر 

والترجمــة عبـــر منصــة تويتـــر حــول األدبــاء الســعوديين 

ومؤلفاتهــم.

األكاديمية السعودية لصناعة األفالم
تطوير االستراتيجية والنموذج التشغيلي لألكاديمية.
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م ة فنون العمارة والتصم�ي ية هي�ئ راتيحج تطوير اس�ت
تطوير االستراتيجية والنموذج التشغيلي لهيئة فنون العمارة والتصميم، ويشمل ذلك تحليل الوضع الراهن، والدراسات املرجعية، 

وتطويــر االســتراتيجية بمــا فــي ذلــك تعريــف قطــاع فنــون العمــارة والتصميــم، وتعريــف دور هيئــة فنــون العمــارة والتصميــم للعنايــة 

بالقطــاع.

م كؤوس سباقات السعودية 2022م( كأس السعودية )مسابقة تصم�ي
صمميـــن، والطــاب، والشــركات املحليــة؛ بهــدف 

ُ
مســابقة لتصميــم الكــؤوس والجوائــز ألشــواط كأس الســعودية 2022م؛ إلشــراك امل

إبــراز موهبــة املصمميـــن املحلييـــن وتنميــة قدراتهــم، وإنشــاء قطــع ثقافيــة اســتثنائية. كمــا ســُتخصص املســابقة؛ لتصميــم مجموعــات 

متكاملــة مــن الكــؤوس والجوائــز لثمانيــة أشــواط تابعــة لــكأس الســعودية 2022م.

املشاريع

كأس السعودية
نظمة في عملية صناعة وشاح الخيل الفائز.

ُ
إنشاء قواعد اللباس، وتوفير اإلرشاد للجهة امل

م مكتبات عامة( مسابقات أكاديمية )تصم�ي
طلقها هيئة فنون العمارة والتصميم بالتعاون مع 	 جامعات في اململكة )جامعة امللك سعود – جامعة الفيصل 

ُ
مسابقة أكاديمية ت

- جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن الفيصــل - جامعــة عفــت – جامعــة دار الحكمــة – جامعــة امللــك فهــد للبتـــرول واملعــادن – جامعــة األميـــر 

سلطان – جامعة امللك عبد العزيز(؛ ليعمل الطاب على تصميم مكتبات عامة حول اململكة على أن يتم إدراج املسابقة من ضمن 

املناهـــج للفصل الدرا�سي القادم.
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ر فنون الطهي متاحج
متجر سعودي يتم من خاله بيع منتجات محلية من 

جميــع مناطــق اململكــة، وتشـــجع فيهــا املواهــب املحليــة 

فــي فنــون الطهــي، وتعــزز مــن قدراتهــم فيهــا.

ة املكتبات ية هي�ئ راتيحج اس�ت
لهيئــة  التشــغيلي  والنمــــــوذج  االستراتيجيــــــة  تطويــــــر 

الراهــن،  الوضــع  تحليــل  ذلــك  ويشــمل  املكتبــات، 

والدراســات املرجعيــة، وتطويــر االســتراتيجية بمــا فــي 

ذلــك تعريــف قطــاع املكتبــات، وتعريــف دور هيئــة 

بالقطــاع. للعنايــة  املكتبــات 

إتاحة ورقمنة املخطوطات 
فــي  املخطوطــات  قطــاع  تطويــر  إلــى  املشــروع  يهــدف 

مــن  عليــه،  والحفــاظ  الســعودية،  العربيــة  اململكــة 

خــال رقمنتــه، وتســهيل إمكانيــة الوصــول إليــه مــع 

الحفــاظ علــى جــودة الصــور املرفوعــة بدقــة عاليــة، 

فــي  شــركائه  لجميــع  حــرك 
ُ
امل بمثابــة  يكــون  أن  علــى 

القطاعــات مــن الهيئــات الحكوميــة األخــرى، والجهــات 

الفاعلــة فــي قطــاع املخطوطــات مــن خــال تســليط 

الضــوء علــى املخطوطــات، وخلــق تيــار مســتمر وفاعــل 

عالــي املســتوى مــن الوعــي الجماهيـــري.

إلـــى  اإلعــالم  وزارة  مــن  االختصــاص  نقــل 
املكتبــات ــة  هي�ئ

نقــل االختصــاص الخــاص باملكتبــات العامــة مــن وزارة 

اإلعــام إلــى هيئــة املكتبــات. 

إلـــى  اإلعــالم  وزارة  مــن  االختصــاص  نقــل 
مــة رحج وال�ت والنشــر  األدب  ــة  هي�ئ

يهــدف املشــروع إلــى تحديــد األنشــطة واالختصاصــات 

والترجمــة  والنشــر  األدب  هيئــة  بقطاعــات  املتعلقــة 

 لنقلهــا، وفــي املرحلــة األولــى، تــم تشــكيل لجنــة 
ً
تمهيــدا

بيـن وزارة اإلعام ووزارة الثقافة لنقل االختصاصات 

وخدمــات  املطبوعــات،  تضمنــت  والتــي  الهيئــة،  إلــى 

والنشــر،  واملكتبــات،  واملطابــع،  الطباعــة،  قبــل  مــا 

واالستنســاخ. والنســـخ  والتوزيــع، 

ن واإلبداعي �ي مشروع التفرغ الثقا��
برنامــــــج يمنـــــــح املثقـــــف املبـــــــدع أو مجموعــة مثقفيـــن 

 من مراجعهم؛ للتفرغ الثقـــافـي إلنجـــاز 
ً
مبدعيـن إجازة

مشروع/مشــاريع ثقافيــة إبداعيــة.

إطالق خطة التعاون مع “الريادة 
السعودية”

الســعودية”  “الريــادة  برنامــج  مــع  بالشــراكة  العمــل 

علــى تضميـــن األزيــاء ضمــن خمســة قطاعــات رئيســية 

ســيعمل علــى تطويرهــا البرنامــج، ويســتهدف املســاهمة 

فــي بنــاء نظــام بيئـــي ُصلــب للقطــاع فــي اململكــة، وخلــق 

وظائــف فــي جميــع مراحــل سلســلة القيمــة لألزيــاء، 

وتحقيــق الوصــول العاملـــي.

ة األزياء  ية ومبادرات هي�ئ راتيحج اس�ت
لهيئــة  التشــغيلي  والنمــوذج  االســتراتيجية  تطويــر 

الراهــن،  الوضــع  تحليــل  ذلــك  ويشــمل  األزيــاء، 

والدراســات املرجعيــة، وتطويــر االســتراتيجية بمــا فــي 

ذلــك تعريــف قطــاع األزيــاء، وتعريــف دور هيئــة األزيــاء 

بالقطــاع. للعنايــة 
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رفيــة بمركــز  الحِ تشــغيل وتطويــر األعمــال 
بمدينــة  ن  �ي التـــرا�ث ن  بالفريــح� رفـــي  الحِ اإلبــداع 

األحســاء
تشــغيل مراكــز اإلبــداع الِحرفــي، مــن خــال تدريــب 

الِحرفييـن، وتنفيذ عدد من ورش العمل التخصصية، 

باملنتجــات  خــاص  ومعــرض  فعاليــات،   4 وإقامــة 

 إلى فتح منافذ تسويقية للِحرفييـــن. 
ً
الِحرفية، إضافة

ل إعالميــة تراثيــة  ن تلفزيونـــي )رســا�ئ إنتــا��
قــي عــن التـــراث( ن وثا�ئ وبرنامــح�

إنتــاج برنامــج تلفزيونــي عــن اآلثــار والتـــراث العمرانــي، 

وتقديــم رســائل إعاميــة عــن أصالــة التـــراث املحلــي. 

�تماعي إدارة التواصل االحج
إدارة مواقــع التواصــل االجتماعـــي فــي تويتـــر واليوتيــوب 

واإلنســتجرام والفيســبوك للتـــراث الوطني.  

الســعودية  اآلثــار  حْوليــة  مــة  وترحج طباعــة 
 )30-24 األعــداد  )أطــالل 

العلميــــــــــــة  والدراســــــــــات  والتقـــــــــــارير  املقــــــــاالت  نشــــــــــــــــر 

املتعلــــــقة بآثــــــــــــــار اململكــة، والتــــــي نفـــــــذت عــن طريــق 

فــرق العمــل امليدانــي مــن هيئــة التـــراث ومــن املراكــز 

اآلثــار. مجــال  فــي  والدوليــة  املحليــة  والجامعــات 

عــن  ن  ن محكمــا� كتابــا� وأربعيـــن  واحــد  طباعــة 
تعريفيــة مطويــات  ثــالث  وطباعــة  اآلثــار 

تشغيـــــل وصيانــة ونظافــة املواقــع األثريــة 
والتـــــــــراثية بمنطقـــــــة الريــــــاض ومنطقـــــــة 

القصيــــــــم

ألعمــال  الفنـــي  الدعــم  خدمــات  تقديــم 
الرفــع املســاحي للمواقــع األثريــة والتـــراثية، 
اململكــة  بمناطــق  التـــراث  ــة  هي�ئ ومبانـــي 

الســعودية العربيــة 

والتبتيـــــــر  التســــــــوير  وتنفيـــــــذ  الصيانــــــة 
واللوحــــات التعريفيـــــة والتوعويـة للمواقع 
األثريــــــــة والتـــــــــراثية ملنطقـــــــــة )الريـــــــــاض - 
الشرقيــــــــة - القصيــــــــم( )املرحلـــــة األولــــــى(

والتبتيــــــــر  التســـــــــــوير  وتنفيـــــــذ  الصيانــــــــة 
واللوحــات التعريفيــة والتوعويــة للمواقــع 
ــوف -  ــل - الحج األثريــة والتـــراثية ملنطقــة )حا�ئ
الحدود الشـــمالية – تبوك( )املرحلة األولـــى(

مشــروع صيانــة ونظافــة املتاحــف واملواقــع 
األثريــة ملواقــع مدينــة الدمــام

بآبــار  الصخريــة  الرســوم  موقــع  يل  تســحج
حمــى

تسـجيل موقع الرسوم الصخرية ضمن مواقع التـراث 

العاملــي باليونسكو. 
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وف ندل بالحج يل واحة دومة الحج تسحج
تســجيل موقــع واحــة دومــة الجنــدل ضمــن مواقــع 

باليونســكو. العالمــي  التـــراث 

متحف ومدرسة األميـــر محمد بن سلمان 
للخط العربـي بالدرعية 

ســيكون متحــف ومدرســة األميـــر محمــد بــن ســلمان 

 يضــم مجموعــة كبيـــرة 
ً
 تاريخيــا

ً
للخــط العربــي متحفــا

مــن الخــط العربــي، مثــل: أعمــال معاصــرة وكاســيكية 

القديمــة  الكتابــات  مــن  وغيـــرها  العربــي  للخــط 

والحديثــة، باإلضافــة إلــى توفيـــر منصــة تعليميــة تمنــح 

 للخطاطيـــن 
ً
 مائمــة

ً
بيئــة للطــاب، وتخلــق  إجــازات 

واملبدعيـــن؛ لخلــق أعمــال فنيــة.

ن للفنون مع امللك�ي ن املحج �ي متحف الحضارة ��
 وفنانيـــن مــن اململكــة العربيــة 

ً
 فنيــة

ً
ويشــمل أعمــاال

أعمــال  إلــى  باإلضافــة  العربــي،  والعالــم  الســعودية 

مــن الحضــارات الغربيــة والشــرقية املرتبطــة بالعالــم 

العربــي، والـتـــي تمتــد مــن العصــور القديمــة إلــى العصر 

الحديــث.

متحف السيارات
إنشــاء متحــف للســيارات؛ لتقديــم ملحــة عامــة عــن 

صناعة السيارات منذ بداياتها في عام 			1م، ويضم 

املتحــف مجموعــة مــن الســيارات مــن فتـــرات وأماكــن 

إنتــاج مختلفــة، ويقــدم تجــارب ترفيهيــة وتعليميــة مــن 

والفعاليــات،  واملعــارض،  الخاصــة،  البرامــج  خــال 

ووســائل إنتاجهــا.

متحف الفنون الرقمية بالدرعية 
متحــف يشــتمل علــى تاريــخ الفــن الرقمـــي املعــروض فــي 

وسائل مختلفة، ويوجد مساحات للمعرض على املدى 

.
ً
القصيـــر لألعمــال التفاعليــة تحديــدا

متحف الفن املعاصر السعودي
إقامــة متحــف متخصــص فــي مجــال الفنون املعاصرة؛ 

 للفنون املعاصرة السعودية، كما 
ً
 رئيسيا

ً
ليكون مقرا

ســيقوم املتحــف بمشــاركة وتطويــر وتمكيـــن وترويــج 

أحــدث أعمــال الفنانيـــن الســعوديين والدولييـــن مــع 

رؤيــة عامليــة.

ــة املســر� والفنــون  ية هي�ئ راتيحج تطويــر اســ�ت
يــة  األدا�ئ

تطويــر اســتراتيجية املســرح والفنــون األدائيــة، والتــي 

تشــمل الرؤيــة، والرســالة، واألهــداف االســتراتيجية، 

ومؤشرات األداء الرئيسية، ومبادرات الهيئة، وإعداد 

دراســات الجــدوى، وخارطــة الطريــق؛ لضمــان نجــاح 

والنمــوذج  الحوكمــة،  وتطويــر  للمبــادرات،  التنفيــذ 

التشــغيلي للهيئــة.

مسابقة التأليف املسرحي
هــي مســابقة مهتمــة بتحفيـــز مجــال كتابــة النصــوص 

دعــم  خــال  مــن  وذلــك  اململكــة،  فــي  املســرحية 

النصــوص الفائــزة؛ ليتــم إنتاجهــا وإخراجهــا بشــكل 

 عبـــر برامــج اســتثنائية 
ً
 وعامليــا

ً
إبداعــي، وعرضهــا محليــا

وحصريــة. 

ة الفنون البصرية ية هي�ئ راتيحج تطوير اس�ت
لهيئــة  التشــغيلي  والنمــوذج  االســتراتيجية  تطويــر 

الوضــع  تحليــل  ذلــك  ويشــمل  البصريــة،  الفنــون 

الراهــن، والدراســات املرجعيــة، وتطويــر االســتراتيجية 

بمــا فــي ذلــك تعريــف قطــاع الفنــون البصريــة، وتعريــف 

دور هيئــة الفنــون البصريــة للعنايــة بالقطــاع.
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تطوير املوسيقى العسكرية
 إلــى األمــر الســامي الكريــم رقــم 			22 بتاريــخ 

ً
إشــارة

	1441/04/0هـ القا�سي باعتماد قيام وزارة الثقافة 

ومــدارس  ملعاهــد  القائــم  للوضــع  دراســة  بإجــراء 

املوســيقى العســكرية والفنيــة فــي اململكــة، وأســاليب 

التدريــس فيهــا، ووضــع مقارنــة معياريــة مــع أفضــل 

العامليــة. املمارســات 

يه ن تييـري موحج ن كتب املصور الفرنس�ي إنتا��
إعادة نشــر كتب املصور الفرن�ســي تييـــري موجيه التـــي 

نــادرة لثقافــة املنطقــة   
ً
 وصــورا

ً
 مهمــا

ً
تحــوي توثيقــا

الجنوبيــة.

دار النشر السعودية
تأسيس دار نشر سعودية ذات معايير عاملية، ونموذج 

عمل عالي املستوى يسهم في رفع كفاءة قطاع النشر، 

مــن خــال تحســين جــودة املحتــوى األدبــي وتنويعــه، 

 إلى تقديمها لخدمات رفيعة املستوى؛ لتحفيز 
ً
إضافة

وتمكيـــن الكاتــب مــن اإلبــداع األدبــي ودعمــه؛ لنشــر 

أعمالــه بشــكل موســع.

م ن ترحج برنامح�
إلــى اللغــات  ترجمــة الكتــب الســعودية مــن العربيــة 

يســبق  لــم  التــي  األجنبيــة  الكتــب  وترجمــة  األخــرى، 

ترجمتهــا مــن قبــل إلــى اللغــة العربيــة، وترجمــة أهــم 

الدوريــات العلميــة املحكمــة مــن اللغــة العربيــة إلــى 

االجتماعيــة  العلــوم  مجــاالت  فــي  األخــرى  اللغــات 

، باإلضافة لترجمة أهم الدوريات 
ً
واإلنسانية تحديدا

اللغــة  إلــى  اإلنجليزيــة  اللغــة  مــن  املحكمــة  العلميــة 

العربيــة فــي مجــاالت العلــوم اإلنســانية واألدبيــة فــي زمن 

قيا�ســي بعــد صدورهــا )املســار الرابــع(.

ة املوسيقى  ية هي�ئ راتيحج اس�ت
لهيئــة  التشــغيلي  والنمــوذج  االســتراتيجية  تطويــر 

الراهــن،  الوضــع  تحليــل  ذلــك  ويشــمل  املوســيقى، 

والدراســات املرجعيــة، وتطويــر االستـــراتيجية بمــا فــي 

ذلــك تعريــف قطــاع املوســيقى، وتعريــف دور هيئــة 

بالقطــاع. للعنايــة  املوســيقى 

ن  ن التشــغيل�ي ية وال��مــوذ�� تطويــر االستـــراتيحج
مــة رحج ــة األدب والنشــر وال�ت لهي�ئ

لهيئــة  التشــغيلي  والنمــوذج  االســتراتيجية  تطويــر 

األدب والنشــر والترجمــة، ويشــمل ذلــك تحليــل الوضــع 

الراهــن، والدراســات املعياريــة، وتطويــر اســتراتيجية 

ذلــك  فــي  بمــا  القطاعيــة  واالســتراتيجيات  الهيئــة، 

تعريــف القطاعــات ودور الهيئــة، باإلضافــة للهيــكل 

التنظيمـــي للهيئــة، وخطــة القــوى العاملــة، واألوصــاف 

ــة السياســات واإلجــراءات، وتطويــر 
ّ
الوظيفيــة، وأدل

خطة التنفيذ، باإلضافة لدعم التنفيذ ملدة 3 أشهر.

 

ن كتــب مصــورة عــن اململكة مع الناشــر  إنتــا��
العاملي أسوليـن

معارض الكتاب 
التنظيــم واإلدارة واإلشــراف علــى معــارض الكتــاب فــي 

مختلف مناطق اململكة بالتنسيق مع إمارات املناطق 

والجهــات املعنيــة، وتنظيــم مؤتمــر دوري يهــدف إلــى 
بالنشــر  املتعلقــة  األعمــال  أصحــاب  مختلــف  ربــط 

، وجلــب أفضــل املمارســات العامليــة، 
ً
 وعامليــا

ً
محليــا

ودعــم وتحفيـــز دخــول الشــركات العامليــة إلــى الســوق 

الســعودي مــن خــال الشــراكة مــع دور نشــر محليــة، 

الكــوادر  وتطويــر  ونقــل صناعتهــا،  فيهــا،  واالســتثمار 

املحليــة.
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مة رحج ملتقى ال�ت
ملتقى الترجمة يهدف إلى تشجيع التواصل العالمي بين العاملين في ميدان الترجمة، وإثراء حركة الترجمة من 

وإلــى اللغــة العربيــة.  كمــا سيســاهم فــي النهــوض بواقــع قطــاع الترجمــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، ويســاهم 

فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة 2030 فيمــا يتعلــق بدعــم قنــوات التواصــل مــع املواطنيـــن ومجتمــع األعمــال، ويتضمــن 

ناقش أهــم قضايــا الترجمــة الحديثــة، 
ُ
صاحبــة، مثــل: الجلســات الحواريــة التـــي ســت

ُ
العديــد مــن الفعاليــات امل

وورش عمــل، ومســابقات، وغيرهــا مــن الفعاليــات. 

ة األفالم ية هي�ئ راتيحج اس�ت
تطويــر االســتراتيجية والنمــوذج التشــغيلي لهيئــة األفــام، ويشــمل ذلــك تحليــل الوضــع الراهــن، والدراســات 

املرجعية، وتطوير االستراتيجية بما في ذلك تعريف قطاع األفام، وتعريف دور هيئة األفام للعناية بالقطاع.

ة األفالم نة املشتـركة لهي�ئ اللحج
إنشــاء لجنة مشــتركة تتضمن الجهات ذات العاقة بقطاع األفام، وتهدف إلى بحث ســبل تســهيل رحلة صانع 

األفام، من خال إيجاد آلية واضحة وُمســتدامة لتجربة املســتفيد.

ن نسخته السادسة �ي ان أفالم السعودية �� دعم مهرحج
 بهــدف االحتفــاء باألفــام الســعودية وصّناعهــا، وعرضها 

ً
دعــم أحــد أهــم املهرجانــات املحليــة، والــذي يقــام ســنويا

ألكبـــر شريحة ممكنة من الجمهور.

ن ان تشانغستون الصي���ي ن مهرحج �ي املشاركة السعودية ��
املشاركة في مهرجان تشانغستون الصيني من خال عرض عدد من األفام املحلية للترويج للمحتوى املحلي، 

.
ً
وإبراز إمكانات املواهب املحلية دوليا

دعم فيلم ذي قار
 ،

ً
 ولوجستيا

ً
ستقوم هيئة األفام بدعم إنتاج فيلم ذي قار “املحارب العربي” السينمائي العالمي في اململكة ماليا

وتسهيل وتسريع الحصول على املواقع واملتطلبات، وتوفيـر املوردين السعوديين، وتسهيل فسوحات الجمارك، 

وتصاريــح ممارســة النشــاط والتصويــر، واستيـــراد عــدد مــن الحيوانــات واملعــدات واألدوات واملابــس، وغيرهــا 

مــن متطلبــات اإلنتاج.

دعم فيلم قندهار
ستقوم هيئة األفام وباالشتـراك مع الهيئة امللكية ملحافظة الُعا بدعم إنتاج فيلم قندهار السينمائي العالمي 

، وتســهيل وتســريع الحصول على املواقع واملتطلبات، وتوفير املوردين الســعوديين، 
ً
 ولوجســتيا

ً
في اململكة ماليا

وتســهيل فســوحات الجمــارك، وتصاريــح ممارســة النشــاط والتصويــر، واستيـــراد عــدد مــن األســلحة واملعــدات 

واألدوات واملابــس، وغيرهــا مــن متطلبــات اإلنتــاج.
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أمسيات يناير
تقــدم األمســيات األدبيــة مجــاالت مــن األدب، كالروايــة والنقــد 

وتناول األديب ألدبه وإبداعه، وتتناول األمسيات الرواية التاريخية 

والوجدانيــة، ولقــاء حــواري يجمــع األدبــاء والُنّقــاد، انتهــاًء بأمســية 

تستضيف أدباء أطباء، وعاقة ِنتاجهم األدبي بمهنتهم في الطب.

أدب العزلة
املنزلــي بســبب  العــزل  فتـــرة  مــن  إلــى االســتفادة  املبــادرة  تهــدف 

لتوثيــق  أدبــي؛  مشــروع  إنتــاج  فــي  كوفيــد-19  فيـــروس  ظــروف 

األحــداث الحاليــة، بحيــث يتــم تشـــجيع أفــراد املجتمــع بمســارين: 

 
ً
 فمــا فــوق(، ومســار لليافعيـــن )	1 عامــا

ً
مســار للكبــار )	1 عامــا

أو أقــل(، للمشــاركة فــي كتابــة نصــوص أدبيــة، وخلــق حالــة مــن 

التفاعــل املجتمعــي علــى وســائل التواصــل االجتماعـــي، وينتــج عــن 

هــذه املشــاركات اكتشــاف مواهــب أدبيــة تثـــري الســاحة، ويمكــن 

 فــي إنتــاج كتــاب يحكــي عــن هــذه املرحلــة.
ً
االســتفادة منهــا الحقــا

راضية اللقاءات الحوارية االف�ت
سلســلة لقــاءات حواريــة افتراضيــة يقدمهــا أدبــاء وكّتــاب فــي مجــاالت أدبيــة وثقافيــة متعــددة، وتهــدف هــذه 

 في ظل التباعد االجتماعي، والعودة بحذر كإجراءات وقاية من 
ً
 ومعرفيا

ً
تلقي أدبيا

ُ
السلسلة الحوارية؛ إلثراء امل

نقــل علــى قنــاة 
ُ
بــث مــن منصــة “ويبكــس”، وت

ُ
فيـــروس كوفيــد-19. وتبــدأ اللقــاءات الحواريــة االفتـــراضية، والتــي ت

وزارة الثقافــة باليوتيــوب مــن الخامــس مــن شــهر يوليــو حتــى الســابع مــن شــهر أكتوبــر 2020م، بواقــع لقــاء واحــد 

ســتأنف اللقــاءات الحواريــة االفتراضيــة بتاريــخ 	2 أغســطس 
ُ
 فــي كل يــوم ملــدة ســاعة، وت

ً
 ومحــاورا

ً
يجمــع متحدثــا

بواقــع لقائيـــن فــي كل أســبوع إلــى تاريــخ 	 أكتوبــر 2020م.

رة  ن القصة القص�ي �ي ن �� �� ن كتاب�ي إنتا��
طباعــة وترجمــة مجموعــة مــن القصــص القصيـــرة التــي تــم اختيارهــا فــي مشــروع “ تحفيـــز اإلنتــاج القصصـــي 

ّتــاب” مــن خــال دار نشــر ســعودية إلــى اللغــة اإلنجليزيــة، وســيتم إهــداء وتوزيــع الكتــب فــي معــارض الكتــب 
ُ
للك

العامليــة، باإلضافــة إلرســالها للســفارات وامللحقيــات الثقافيــة الســعودية حــول العالــم، وتوفيـــرها علــى املنصــات 

اإللكترونيــة.

رة  هاز القصة القص�ي حج
مشــروع جهاز يحتوي على مجموعة قصص قصيـــرة 

ّتــاب ســعوديين؛ بهــدف التشـــجيع علــى نشــر ثقافــة 
ُ
لك

قراءة هذا النوع من األدب، وتم توزيعها في املطارات.

طباعة كتاب األغوات
علــى  يحتــوي  والــذي  األغــوات،  عــن  كتــاب  طباعــة 
توثيــق نــادر لصــور ومامــح آخــر أغــوات الحــرم النبــوي 

الشــريف.
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حة كورونا ا�ئ ن حج �ي هود الوزارة �� القسم السادس: حج

 بالتحديــات علــى كافــة األصعــدة، فقــد تســببت جائحــة كورونــا التـــي اجتاحــت 
ً
 ومليئــا

ً
كان عــام 2020م عصيبــا

العالم بخســائر اقتصادية فادحة للكثيـــر من البلدان، وراح ضحيتها أكثـــر من 2 مليون إنســان، إال أن اململكة 

العربية السعودية استطاعت بفضل هللا ثم بفضل تضافر الجهود، واالستعداد املسبق، واملسؤولية الكبيرة 

التــي تحملهــا القيــادة الرشــيدة علــى عاتقهــا تجــاه ســامة املواطنيـــن واملقيميـــن؛ فــي تقليــل التداعيــات الســلبية 

للجائحــة، والتصــدي لآلثــار املدمــرة للقــوة البشــرية واالقتصاديــة, عبـــر انتهــاج رؤيــة حكيمــة وخطــة مدروســة، 

واتبــاع عــدٍد مــن اإلجــراءات االحتـــرازية املبكــرة التــي تعاضــدت جميــع قطاعــات الدولــة لتطبيقهــا والعمــل بهــا.

ومثل كافة الجهات الحكومية التـي تأثرت بالجائحة، فقد تعاظمت الصعوبات التي شهدتها وزارة الثقافة على 

كافــة مســتوياتها التشــغيلية واالســتراتيجية، وقــد كان مــن أهــم الصعوبــات تخفيــض ميزانيــة الــوزارة والجهــات 

التابعة لها للعام املالي )1441 - 1442هـ( بنسبة ٪64، حيث بلغت امليـزانية بعد التخفيض 9		,1 مليون ريال 

اقة في التفاعل   لظروف جائحة كورونا. رغم ذلك كانت الوزارة سبَّ
ً
بعدما كانت 	4,44 مليون ريال، وذلك نظرا

، حيــث قامــت بتشــكيل فريــق عمــل تشــغيلي إلعــداد الــوزارة مــن أجــل التعامــل مــع 
ً
 وخارجيــا

ً
مــع األزمــة داخليــا

الجائحــة، عــن طريــق التحليــل األولــي لألعمــال األساســية واآلثــار االســتراتيجية، وتحديــد األنظمــة والتطبيقــات، 

والعمــل علــى توفيرهــا لتنفيــذ سياســة العمــل عــن ُبعــد والتأكــد مــن اســتمرارية جميــع األعمــال والعمليــات، 

باإلضافة إلى تكاتف أقسامها لتفعيل دور اإلجراءات االحترازية التـــي فرضتها الجهات املعنية والتواصل معهم 

بشــكل مســتمر للحصــول علــى آخــر التحديثــات والقــرارات والتوجيهــات، عبـــر هيئاتهــا وكياناتهــا املتنوعــة التــي 

ــال فــي تخفيــف تداعيــات األزمــة، والتعامــل مــع آثارهــا الســلبية بكفــاءة واحتـــرافية عاليــة،  ســاهمت بشــكل فعَّ

وتنفيــذ تدابيـــر الســامة لحمايــة املوظفيـــن والحفــاظ علــى صحتهــم.

أمــا بالنســبة لحزمــة البرامــج واملبــادرات االفتراضيــة والتفاعليــة التــي أطلقتهــا الــوزارة للمســاهمة فــي تحقيــق عــدد 

 
َ
 لهــذه املبــادرات، وقــد تضمــن عــددا

ً
مــن أهدافهــا خــال العــام، فقــد جــاء شــعار “الثقافــة فــي العزلــة” متصــدرا

مــن األنشــطة الثقافيــة البنــاءة، تنوعــت بيـــن “أدب العزلــة” و”ماراثــون القــراءة” و”مســابقة التأليــف املســرحي” 

و”مســابقة مانــداال الحــروف”، باإلضافــة إلــى تنظيــم أول معــرض فنـــي افتراضـــي بعنــوان “فــن العزلــة”، وقــد 

استثمرت الوزارة البنية التحتية التقنية املتطورة التي تمتلكها اململكة، حيث اعتمدت املبادرات على التقنية 

بشــكل كامــل، وتفاعــل الجمهــور املحلــي معهــا عــن ُبعــد، وذلــك عبـــر منصاتهــا اإللكترونيــة املتنوعــة.

عملــت الهيئــة علــى توظيــف التقنيــة واالبتــكار فــي التواصــل مــع 

البرامــج  مــن  مــن خــال حزمــة  ــال، وذلــك  الجمهــور بشــكل فعَّ

واملبــادرات االفتراضيــة والتفاعليــة التــي تضمــن تحقيــق عــدٍد مــن 

2020م. لعــام  مســتهدفاتها 

 لكافــة مشــاريعها املعتمــدة، ورســمت 
ً
 عامــا

ً
وضعــت الهيئــة تصــورا

الحلــول  وإيجــاد  الجائحــة،  تبعــات  مــع  للتعامــل  بديلــة  خطــة 

املناســبة لتعــذر الجهــات األجنبيــة للســفر إلــى اململكــة للمشــاركة فــي 

املوضوعــة. الفعاليــات 

 مــن الحفــات والفعاليــات املوســيقية بصــور 
ً
مــت الهيئــة عــددا

َّ
نظ

افتراضية خال فتـــرة الحجر الصحي، واستضافت سهرات فنية 

علــى حســاب وزارة الثقافــة فــي منصــة اإلنســتجرام لعــدٍد مــن 

الفنانيـــن.

قامــت الهيئــة بجهــود ملموســة عملــت مــن خالهــا علــى توعيــة 

وتعريــف املجتمــع بالكنــوز التـــراثية التــي تزهــو بهــا اململكــة، عبـــر 

تنظيم العديد من اللقاءات الحوارية مع املختصين الذين قاموا 

بتســليط الضــوء علــى أهميــة التـــراث فــي ثقافــة الشــعوب.

ة األدب والنشر  هي�ئ
مة رحج وال�ت

ة الفنون هي�ئ
البصرية

ة املوسيقى هي�ئ

ة التـراث هي�ئ

حة: ا�ئ اتها وكياناتها خالل الحج هود هي�ئ  وبهذا الصدد تستعرض الوزارة أدناه أبرز حج
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اســتمر العمل في الهيئة عبـــر تطبيق اســتراتيجية العمل عن ُبعد، 

واتبــاع التعليمــات االحترازيــة الصــادرة مــن الجهات املســؤولة.

ة املسر� والفنون  هي�ئ
ية األدا�ئ

فــي العمــل علــى تحقيــق مســتهدفاتها وتطويــر  الهيئــة  اســتمرت 

اســتراتيجياتها وتلبيــة املهــام املســندة إليهــا مــن قبــل الــوزارة، مــن 

خــال االســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة وتطبيــق استـــراتيجية 

العمــل عــن ُبعــد.

عمــل الفريــق املختــص فــي املعهــد علــى رســم خطــط اســتراتيجية، 

لضمــان  القيــادة  مــع  والتواصــل  للمخاطــر،  تقييمــات  وإجــراء 

تخفيــف التداعيــات الســلبية عنــد افتتــاح املعهــد.

واجهــت الهيئــة جائحــة كورونــا بإطــاق مبــادرة “قــوت” لدعــم 

إلــى جانــب  املطاعــم واملقاهــي التـــي تضــررت بســبب الجائحــة، 

مطبخنــا”. “إرث  ملســابقة  إطاقهــا 

طلــــــــــق بعـــــــــض النشــــــــــاطات اإللكــــــــــترونية 
ُ
استطـــــــــاعت الهيئــة أن ت

وإتاحــة الزيــارات االفتراضيــة لعــدٍد مــن املتاحــف.

ة فنون العمارة  هي�ئ
م والتصم�ي

ن للفنون  املعهد امللك�ي
التقليدية

ة فنون الطهي هي�ئ

ة املتاحف هي�ئ

عملــت الهيئــة خــال الجائحــة علــى االســتمرار فــي تنفيــذ أعمالهــا، 

ــاع األفــام لتطويــر املواهــب عــن ُبعــد،  فقامــت بإطــاق برنامــج صنَّ

وكذلــك إطــاق مبــادرة “فيلــم الليلــة” بالتعــاون مــع فريــق التواصل 

علــى منصــة تويتـــر، إلــى جانــب دعــم عــدٍد مــن األفــام التـــي تــم 

 بالتعــاون مــع الجهــات ذات العاقــة لتســهيل 
ً
تصويرهــا لوجســتيا

إجــراءات التصويــر بمــا يتوافــق مــع االحتـــرازات الصحيــة.

ة األفالم هي�ئ

وال تزال الوزارة تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق تطلعاتها وأهدافها املختلفة، وأن تستطيع تجاوز التداعيات 

الســلبية لجائحــة كورونــا بأقــل األضــرار وأخــف اآلثــار، وأن تضــع بصمتهــا فــي تحقيــق النهــوض الثقافــي للمجتمــع، 

وتحقــق رؤيتهــا التــي تهــدف مــن خالهــا إلــى بنــاء وطــن مزدهــر بألــوان الثقافــة، لتثـــري نمــط حيــاة الفــرد، وتســهم 

فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة، وتشـــجع الحــوار الثقافــي مــع العالــم، إلــى جانــب رســالتها الســامية فــي تمكيـــن وتشـــجيع 

القطاع الثقافي بما يعكس حقيقة ماضـــي اململكة العريق، ويساهم في السعي نحو بناء مستقبل يعتـــز بالتـــراث 

األصيــل، ويفتــح للعالــم منافــذ جديــدة ومختلفــة لإلبــداع والتعبيـــر الثقافــي.

لــت املؤسســة استـــراتيجية العمــل عــن ُبعــد، وقامــت بتقنيـــن  فعَّ

عدد زيارات املوقع للحد األدنى، مع االلتـزام بالشروط والنصائح 

الحكوميــة للتعامــل مــع الجائحــة.

 إبــان الجائحــة، وقــد ســاهمت القــدرات 
ً
تأســس املجمــع فعليــا

التقنيــة والكفــاءات املتميـــزة التـــي وفرتهــا وزارة الثقافــة فــي تســيير 

أعمــال املجمــع عــن ُبعــد، والتواصــل املســتمر بيـــن كافــة األطــراف؛ 

ممــا كان لــه أثــر إيجابــي كبيـــر فــي تخفيــف التداعيــات الســلبية 

املتوقعــة فــي انطاقــة أعمــال املجمــع األولــى.

الة للتعامل مع الجائحة، وذلك عبر  قام البرنامج بوضع خطط فعَّ

اســتكمال الدراســات، وإعــادة هيكلــة جــداول األعمــال للمشــاريع 

القائمــة، إلــى جانــب خفــض ميـــزانيات العقــود وإعــادة تخصيــص 

ميـزانية السفر، واالستفادة من تقارير املسـح والبيانات القديمة 

التــي تــم جمعهــا فــي املوقــع قبــل بــدء األزمــة.

عملــت املؤسســة علــى إنشــاء صنــدوق الدعــم االجتماعــي بإجمالــي 

األفــام  ــاع  صنَّ لدعــم  ســعودي  ريــال  ألــف   200 تبلــغ  قيمــة 

واملساهمين في هذا القطاع الذين تضرروا بالجائحة، وقد أسهم 

 ومتقدمــة.
ً
هــذا الصنــدوق بدعــم أكثـــر مــن 40 متقدمــا

ن الدرعية بينال�ي

مع امللك سلمان  محج
للغة العربية

دة التاريخية ن حج برنامح�

ان البحر  مؤسسة مهرحج
ن �ي األحمر السي��ما�ئ
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الثقافة ك��مط حياة
 يهدف إلى تعزيز وترســيخ الهوية الوطنية، ونشــر 

ً
 جوهريا

ً
تتخذ الثقافة كنمط حياة مرتكزا

وإيصال الثقافة ملختلف املناطق، وشرائح املجتمع من أجل مستقبل مزدهر تتحسن فيه 

حــدُّ فيــه الظواهــر املجتمعيــة 
ُ
 للتغيـــرات الثقافيــة املتجــددة، وت

ً
الســلوكيات املجتمعيــة وفقــا

الســلبية في أنماط حياة املواطنيـــن واملقيميـــن.

ازات القسم السابع: أبرز اإلنحج
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فعاليــات  عــدة  قيمــت 
ُ
أ الكويتيــة:  الوطنيــة  األيــام 

 وكويتيــة، تتضمــن 
ً
 ســعودية

ً
 موســيقية

ً
تشــمل عروضــا

املصاحبــة  الشــعبية  األدائيــة  العــروض  مــن   
ً
عــددا

إلــى عــروض موســيقية  للخيــول العربيــة، باإلضافــة 

مصاحبــة مــع عــروض ضوئيــة، باإلضافــة إلــى عــروض 

قــام علــى األبــراج الرئيســية فــي مدينــة 
ُ
ثاثيــة األبعــاد ت

 
ً
إضافــة كويتيــة,  وطنيــة  أغانــي  ُيصاحبهــا  الريــاض 

إلــى التفعيــل الثقافــي فــي منطقــة ســوق املزارعيـــن فــي 

الســفارات، مــن خــال اســتضافة عــدد مــن الطهــاة 

الكويتيــة. الشــعبية  األكات  لتقديــم  الكويتييـــن؛ 

أيــام الفعاليــات الثقافيــة: بلــغ عــدد أيــام الفعاليــات 

عــد مــن أكبـــر املنجــزات، إذ 
ُ
، وت

ً
الثقافيــة 	23 يومــا

شــملت األنشــطة الثقافيــة املصاحبــة ملجموعــة قمــة 

العشــرين، وزيــارة دولــة رئيــس وزراء اليابــان، وافتتــاح 

املسرح الوطني، واالحتفال باأليام الوطنية الكويتية، 

وآرتاثــون الــذكاء االصطناعــي، وتفعيــل اليــوم العاملـــي 

للقصــة القصيـــرة، ومعــرض بعــد حيــن، وجداريــات 

الخــط العربــي، وســمبوزيوم طويــق الدولــي للنحــت، 

وعــدة ســهرات فنيــة اســُتضيف فيهــا عــدة فنانيـــن.

قــام  ملــا   
ً
تكريمــا قيــم 

ُ
أ معــرض  حيـــن:  بعــد  معــرض 

بــه الفنــان ســعدي الكعبــي فــي تعزيــز الفــن باململكــة 

وتاميــذه مــن رواد الفــن الســعودي، بعــد نحــو نصــف 

قرن من لقائهم األول الذي تم في الستينات امليادية، 

مــن  منتقــاة  علــى مجموعــة  املعــرض  يحتــوي  حيــث 

أعمال الفنان سعدي الكعبي، باإلضافة إلى أعمال 4 

فنانين سعوديين ممن درسوا على يد الفنان الكعبي، 

وانعقــد مــن 20 فبرايــر إلــى 10 مــارس 2020م بقصــر 

طويــق بالحــي الدبلوماســـي فــي مدينــة الريــاض.

عبــد  طــارق  الراحــل  املوســيقار  مجموعــة  اقتنــاء 

الحكيــم: اقتنــت وزارة الثقافــة مجموعــة املوســيقار 

آالتــه  مــن  املتكونــة  الحكيــم  عبــد  طــارق  الراحــل 

املوســيقية، وكتاباتــه املوســيقية وتســجيات عديــدة؛ 

وذلــك لغــرض عرضهــا باملركــز املخصــص لهــا فــي بيــت 

املنوفــي فــي جــدة التاريخيــة.

معــرض  آبــاد:  إســالم  فــي  حكايــا”  “حياكــة  معــرض 

بمشاركة الفنانات السعوديات: نوف بيضون - رائدة 

عاشــور - نجــود الســديري - نــوره العيســـى، وأقيــم 

 بيــوم املــرأة العاملـــي.
ً
احتفــاال

 في إبراز هذا املرتكز، وهي كالتالي:
ً
 جوهريا

ً
ومن هنا تتخذ اإلنجازات التالية شكال

قيمــت جولــة ميدانيــة 
ُ
زيــــــارة رئيــــــــــس وزراء اليــابـــــــــان: أ

فــي الحجــر )مدائــن صالـــح( لرئيــس وزراء دولــة اليابــان 

برفقــة صاحــب الســمو وزيــر الثقافــة، باإلضافــة إلــى 

توزيــع الهدايــا التذكاريــة للوفــد املصاحــب، ورئيــس 

وزراء اليابــان، وحرمــه. 

قيــم حفــل تدشيـــن املســرح 
ُ
افتتــاح املســرح الوطنـــي: أ

لقيــت كلمــة 
ُ
الوطنـــي، تــم فيــه عــرض تاريــخ املســرح، وأ

مــن ِقبــل صاحــب الســمو وزيــر الثقافــة، باإلضافــة إلــى 

عــرض مســرحية “درايــش النــور”. 

تفاعلــي؛  حــدث  قيــم 
ُ
أ العربــي:  الخــط  جداريــات 

لاحتفاء بالخط العربي املعاصر، من خال فن الرسم 

علــى الجــدران )الغرافيتـــي(، حيــث تهــدف الفعاليــة 

وتقديــم  املعاصــر،  العربــي  الخــط  جماليــات  إلبــراز 

قوالب إبداعية مبتكرة؛ لاحتفاء بعام الخط العربي.

قيمــت أمســيات 
ُ
افتراضيــة(: أ )فعاليــة  بــدر  ضيــف 

متجــددة فــي بــث مباشــر عبـــر موقــع صاحــب الســمو وزيــر 

الثقافــة فــي برنامــج اإلنســتجرام لســمو األميـــر الشــاعر 

عبدالرحمــن بــن مســاعد، وأمســيات متجــددة للفنــان 
راشــد املاجــد، والفنــان ماجــد املهنــدس، والكاتــب عبــده 

الســليمان،  عبدالرحمــن  التشــكيلي  وللفنــان  خــال، 

وللفنــان محمــد عبــده.

قيــم معــرض فنــي يحتــوي علــى 
ُ
معــرض أيتهــا األرض: أ

العديــد مــن الفعاليــات اإلبداعيــة فــي مختلــف أنحــاء 

متنوعــة  فنيــة  معــارض  وتضمــن  جــدة،  محافظــة 

لشــباب ســعوديين بأســاليب ومــدارس مختلفــة مــن 

املعاصــر. التشــكيلي  الفــن 

  
ً
جـــــــــــدة: لجعلهــــــــــا مســتضيفة قبــــــــة  وترميـــــــم  تطويـــــر 

للفعاليــــات الثقافية، ولكونها أكبــر قبة خرسانية على 

مســتوى العالــم.

 
ً
 ومعلمــا

ً
ترميــم وطــالء بــرج ميــاه الريــاض: لكونــه ُبرجــا

ذو تأثيـــر حضاري متميـــز، بتصميمه التاريخـــي القديم 

 .
ً
منــذ أكثـــر مــن 	4 عامــا

تفعيــل منطقــة جاكــس الصناعيــة: لتصبــح منطقــة 

جاذبــة للفنانيـــن واملبدعيـــن.

تقنيــة  باســتخدام  الوطنــي  املتحــف  إطــالق منصــة 

اقــع االفتراضــــــي: إطــاق منصــة املتحــف الوطنـــي  الو

على البيئة ما قبل اإلنتاجية باستخدام تقنية الواقع 

االفترا�سي بالتعاون مع هيئة املتاحف، بهدف الربط 

الثقافــي مــع املجتمــع وتعزيــز املســاهمة الثقافيــة وقــت 

جائحة كورونا، وســيتم اإلطاق الرســمي حال االنتهاء 

مــن الخطة/الحملــة التســويقية للمنصــة، حيــث إن 

فــي   ســيكون 
ً
التاريــخ املتوقــع إلطــاق املنصــة رســميا

نهايــة شــهر يونيــو مــن عــام 2021م.
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ن ل تعزيز مكانة اململكة دوليا� الثقافة من أحج
تتمتع اململكة العربية السعودية بتراث ثقافي كبير غني عن التعريف، إذ لطاملا كانت قلب 

العالم اإلســامي، ومهد الحضارات القديمة التي بذرت أول بدايات الفكر اإلنســاني، كما 

تكمــن أهميــة بــث كافــة جوانــب هــذا التـــراث الكبيـــر فــي مفاصــل الحيــاة اليوميــة للمواطنيـــن 

واملقيميـــن، وتســخيره فــي جعلهــم ينعمــون بحيــاة عامــرة؛ فــي تعزيــز املكانــة الدوليــة للمملكــة 

صاحبــة للوفــود هــو تنميــة 
ُ
فــي املحافــل الثقافيــة العامليــة، وكان الغــرض مــن الفعاليــات امل

املســاهمة الســعودية فــي الفنــون والثقافــة، وتشــجيع الحــوار الثقافــي مــع العالــم.
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موعة دول العشرين �ي قمة م�ج �ي �ف تفعيل املسار الثقا�ف
ســاهمت وزارة الثقافــة فــي تفعيــل املســار الثقافــي املصاحــب لقمــة مجموعــة 

العشــرين التــي اســتضافتها اململكــة فــي عــام 2020م، وذلــك مــن خــال تنظيــم 

بـــرز الثقافــة الســعودية وتقدمهــا للعالــم 
ُ
برامــج وفعاليــات وأنشــطة ثقافيــة ت

أجمع، إضافة إلى تنظيمها ألول اجتماع على مستوى وزراء الثقافة في تاريخ 

قمــم مجموعــة دول العشــرين.

موعة العشرين �ي قمة م�ج �تماع األول لوزراء الثقافة �ف اال�ج
تمكنــت وزارة الثقافــة مــن عقــد أول اجتمــاع لــوزراء الثقافــة فــي الــدول األعضــاء فــي مجموعــة العشــرين، وذلــك 

فــي يــوم 4 نوفمبـــر 2020م، بمشــاركة جميــع وزراء الثقافــة فــي دول مجموعــة العشــرين. وجــاء االجتمــاع بمبــادرة 

وفكــرة وتنظيــم وزارة الثقافــة، وقــد نوقشــت فيــه قضايــا ثقافيــة ُملّحــة، منهــا بحــث ســبل دعــم االقتصــاد الثقافــي 

العالمــي، ومــد جســور التواصــل الثقافــي واالنفتــاح علــى تجــارب وممارســات مختلفــة، إلــى جانــب تعزيــز الحــوار 

لهم واالهتمام باالرتقاء املعرفي وتحسين جودة الحياة للمواطنين وللمقيمين، وتعزيز التعاون الدولي ملكافحة 
ُ
املـــ

األنشــطة الضارة بالتراث الثقافي مع اســتعراض أفضل املمارســات الوطنية والتجارب في هذا الخصوص. كما 

نوقشــت كيفية إنتاج املحتوى الثقافي واســتهاكه ونشــره بمســؤوليٍة واســتدامٍة عن طريق تســخير التكنولوجيا 

 للنمــّو االقتصــادي.
ً
واالبتــكار، وكيــف للثقافــة أن تكــون محــركا

وتعــد هــذه املــرة األولــى التــي يجتمــع بهــا وزراء الثقافــة فــي قمــة علــى هامــش اجتماعــات مجموعــة العشــرين، األمــر 
، وعــّزز مــن دورهــا الداعــم للقضايــا الثقافيــة الدوليــة عبــر محــاور 

ً
 علــى صــورة اململكــة دوليــا

ً
الــذي انعكــس إيجابــا

 للنمــّو 
ً
أساســية تتركــز فــي: ســبل حمايــة الثقافــة، والتنميــة املســتدامة، والتعامــل مــع الثقافــة بصفتهــا محــركا

االقتصــادي والتبــادل الدولــي.

وأثمــر االجتمــاع عــن تأســيس اململكــة العربيــة الســعودية ملركــٍز مخصــص لحمايــة التـــراث الثقافــي املغمــور تحــت 

 مــن جهــود اململكــة واســعة النطــاق فــي حفــظ تراثهــا الطبيعــي 
ً
ميــاه البحــر األحمــر والخليــج العربــي باعتبــاره جــزءا

ودعمــه.

كمــا دعــم املجلــس التنفيــذي ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( بإجمــاع أعضائــه كافــة 

مشــروع القرار املقتـــرح من اململكة، والذي يدعو إلى اســتمرارية انعقاد االجتماع الوزاري الثقافي ليكون ضمن 

، وذلــك بهــدف تعزيــز وإبــراز دور الثقافــة فــي التنميــة االجتماعيــة 
ً
إطــار قمــة مجموعــة العشــرين التــي تعقــد ســنويا

واالقتصاديــة، وضمــان اســتمرارية الحــوار الثقافــي الدولــي بيـــن دول مجموعــة العشــرين فــي األعــوام القادمــة 

بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو.

موعة العشرين شعار قمة م�ج
 ألكثـر من 	2 من 

ً
نظمت وزارة الثقافة ُملتقى إبداعيا

املصمميـــن واملصممــات الســعوديين وذلــك مــن أجــل 

إجــراء جلســات عصــف ذهنـــي للبحــث عــن تصميــم 

مقتـــرح لشــعار قمــة مجموعــة العشــرين، وقــد أثمــر 

الــذي أبدعــه املصمــم  امللتقــى عــن شــعار “الســدو” 

محمد الحّواس، والذي حظي بمباركة واعتماد سمو 

ولــي العهــد -حفظــه هللا- ليكــون الشــعار الرسمـــي لقمــة 

مجموعــة العشــرين خــال عــام اســتضافتها فــي اململكــة 

2020م.

رئاســة  لشــــــــعار  البصريــة  الهويــة  الشــعار  ويعكــس 

لُنلهــــــــم  “فرصتنــــــــــــا  العشـــــــــرين  ملجموعـــــــة  اململكــــــــــــــــة 

مــن  مســتلهم  بصــري  تمثيــل  عبـــر  برؤيتنــا”،  العالــم 
 ألــوان كل الــدول 

ً
خيــوط الســدو امللونــة، مســتوعبا

العشــرين. مجموعــة  قمــة  فــي  املشــاركة 

موعــة  مل�ج املصا�بــة  الثقافيــة  األنشــطة 
العشــرين قمــة 

ثقافيــــــــة  أنشــــــطة  بتنظيــم  الثقـــــــافة  وزارة  قامــــــــت 

 
ً
ُمصاحبــة لقمــة مجموعــة العشــرين بواقــع 1	 يومــا

مــن الفعاليــات الثقافيــة لوفــود دوليــة، وذلــك فــي إطــار 

اســتضافة اململكــة لقمــة قــادة مجموعــة العشــرين فــي 

الريــاض وجــدة والدمــام مــن شــهر ينايــر إلــى شــهر مــارس 

لعــام 2020م.

موقع الثقافة السعودية
ساهمت وزارة الثقافـــــــة بموقع إلكـــــــتـروني عن الثقافة 
قمــة مجموعــة دول  انعقــاد  فتـــرة  أثنــاء  الســعودية 

العشــرين في اململكة في شــهر نوفمبـــر 2020م. وتضمن 

 عــن الثقافــة الســعودية فــي 
ً
املوقــع محتــوى متنوعــا

مختلــف مناطــق اململكــة وبمختلــف األلــوان الفنيــة 

والثقافيــة، بمــا فيهــا أفــام ســعودية تحكــي تفاصيــل 

الحيــاة املحليــة وتنقلهــا إلــى العالــم.

أنشطة م�افل قمة قادة العشرين
نظمت وزارة الثقافة أنشطة ثقافية مصاحبة لوفود 

الــدول املشــاركة فــي قمــة مجموعــة العشــرين بواقــع 9 

محافــل أقيمــت فــي مدينتـــي الريــاض وجــدة، مــن شــهر 

ينايــر إلــى شــهر مــارس لعــام 2020م.
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سياســة تســجيل التـــراث الثقافي لدى اليونيســكو: تم تصميم منهجية وسياســة محددة لتســجيل امللفات لدى 

منظمــة اليونســكو فــي مســارات التـــراث املــادي بشــقيه: مواقــع التـــراث العالمــي والطبيعـــي، والتـــراث غيـــر املــادي، 

وبرنامــج اإلنســان واملحيــط الحيــوي؛ لتنظيــم العمــل بيـــن الجهــات ذات العاقــة؛ لرفــع جــودة امللفــات املقدمــة 

ضمن اإلطار الزمني للتسجيل؛ بهدف زيادة فرص تعزيز حضور اململكة لدى املنظمات العاملية، وما تم إنجازه 

كمخرجــات للدراســة:
� موافقــة صاحــب الســمو الوزيــر علــى تشــكيل لجنــة لترشــيحات اليونســكو منبثقــة مــن اللجنــة الوطنيــة

للتربيــة والثقافــة والعلــوم، وتشــمل جميــع مســارات التســجيل لــدى املنظمــة ضمــن قطاعــات الثقافــة أو 

العلــوم، وترفــع لهــا جميــع الجهــات املعنيــة باململكــة.
� الخــروج بسياســة عامــة؛ إلجــراءات ترشــيح وتســجيل التـــراث املــادي، وغيـــر املــادي، وبرنامــج اإلنســان

واملحيــط الحيــوي، وتتبناهــا اللجنــة الوطنيــة؛ لتعميمهــا علــى الجهــات املعنيــة املحليــة.
� فــي مســارات 

ً
موافقــة صاحــب الســمو الوزيــر علــى اســتحداث برنامــج لبنــاء القــدرات؛ لتأهيــل ثاثيـــن خبيـــرا

منظمــة اليونســكو بنهايــة عــام 2021م.

تعزيز العاقات الدولية
� شــاركت اإلدارة العامــة لألبحــاث والدراســات الثقافيــة بتقديــم مجموعــة مــن الخدمــات االستشــارية

للعاقــات الدوليــة خــال اجتمــاع اللجنــة الحكوميــة للتـــراث الثقافــي غيـــر املــادي، عبـــر الطلبــات التـــي تــرد 

للعاقــات الدوليــة مــن الــدول الصديقــة؛ لدعــم ملفاتهــا التــي تقدمــت بهــا للتســـجيل فــي قائمــة التمثيليــة 

للتراث الثقافي غير املادي لدى منظمة اليونسكو، كما قامت بتقديم دراسة تقييمية مللفات الدول الـ44 

املقدمــة للتســجيل مــن ناحيــة فنيــة، وتضــم اململكــة 	 عناصــر )غيـــر ماديــة( ُمســجلة فــي اليونيســكو كإرث 

ثقافــي للمملكــة.
� توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين وزارة الثقافة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتقديم تصور

حول تضمين جوانب التـراث الثقافي املادي وغير املادي في البرامج املقدمة من البرنامج.

ســمبوزيوم طويق الدولي للنحت: إرســاء منظومة تمكينية تســهم 

فــي ازدهــار املشــهد الثقافــي والفنـــي فــي اململكــة؛ لفتــح أبــواب التبــادل 

 اســتهلوا 
ً
 عامليــا

ً
الثقافــي واإلبداعــي مــع العالــم، وشــارك 20 فنانــا

نشــاطهم بجولــة؛ الســتلهام منحوتــات فنيــة.

مســابقة اآلرتاثــون للــذكاء االصطناعــي: مســابقة اآلرتاثــون للــذكاء 

االصطناعــي تعــد أول مســابقة تجمــع بيـــن اإلبــداع الفنـــي، والــذكاء 

مــن خبـــراء   300 العالــم، بمشــاركة  االصطناعــي علــى مســتوى 

علمــاء البيانــات والــذكاء االصطناعــي، والفنانيـــن؛ للتنافــس علــى 

ابتــكار أفضــل أعمــال الفنــون املرئيــة باســتخدام تقنيــة الــذكاء 

االصطناعــي.

ويجســد آرتاثــون الــذكاء االصطناعــي التوجــه الريــادي للمملكــة 

العربية الســعودية في دعم املجاالت التقنية الحديثة، من خال 
اســتضافة العديــد مــن الفنانيـــن والتقنييـــن مــن مختلــف دول 

العالــم.

 فــي إبراز مرتكز 
ً
 جوهريــا

ً
ومــن هنــا تتخــذ اإلنجــازات التاليــة شــكال

”، وهــي كالتالــي:
ً
“الثقافــة مــن أجــل تعزيــز مكانــة اململكــة دوليــا
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املشاركة في اللقاء االفترا�سي مع وزراء الثقافة بقيادة 

اليونســكو؛ ملناقشــة أثــر جائحــة فيـــروس )كوفيــد-19( 

علــى القطــاع الثقافــي.

املشــاركة فــي املؤتمــر االســتثنائي االفتراضـــي ألصحــاب 

السمو واملعالي الوزراء املسؤولين عن الشؤون الثقافية 

فــي الوطــن العربــي، برعايــة املنظمــة العربيــة للتربيــة 

اإلجــراءات  ملناقشــة  )األلكســو(؛  والعلــوم  والثقافــة 

املتبعــة؛ ملواجهــة تفشـــي فيـــروس )كوفيــد-19( علــى 

القطــاع الثقافــي، والخطــط املســتقبلية لفتـــرة مــا بعــد 

كورونــا.

دول  فــي  الثقافــة  لــوزراء  املشتـــرك  االجتمــاع  عقــد 

مجموعــة العشــرين تحــت شــعار “نهــوض االقتصــاد 

الثقافي.. نموذٌج جديد”، برئاسة صاحب السمو وزير 

الثقافــة، وذلــك بمشــاركة قــادة املنظمــات الثقافيــة 

الدوليــة، مــن أجــل تبــادل األفــكار والخبـــرات؛ لإلســهام 

فــي نمــو االقتصــاد الثقافــي العالمــي.

صــدور قــرار املجلــس التنفيــذي لليونســكو؛ الســتكمال 

الجهود التي قامت بها اململكة في تعزيز التبادل الثقافي 

ضمن إطار مجموعة العشرين.

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك بيـــن الــوزارة، والبرنامــج 

الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن.

لــوزراء  االفتراضـــي  االســتثنائي  املؤتمــر  فــي  املشــاركة 

الثقافــة فــي الــدول األعضــاء ملنظمــة العالــم اإلســامي 

والــذي  )اإليسيســكو(،  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 

تنــاول آثــار العــزل علــى القطــاع الثقافــي فــي ظــل أزمــة 

)كوفيــد-19(.

املشــاركة فــي االجتمــاع االفترا�ســي الـــ )24( ألصحــاب 
دول  فــي  الثقافــة  وزراء  والســعادة  واملعالــي  الســمو 

مجلــس التعــاون، وتــم اعتمــاد التوصيــات الصــادرة 

عــن االجتمــاع الـــ )23( لــوزراء الثقافــة لــدول مجلــس 

التعــاون.

املشاركة والعمل ضمن عدد من املجالس التنسيقية 

واللجان املشتركة أبرزها:
�.املجلس التنسيقي السعودي العراقي
�.املجلس التنسيقي السعودي اإلماراتي
�.املجلس التنسيقي السعودي البحريني

القائمــة  ضمــن  الســدو«  »حياكــة  عنصــر  تســجيل 

التمثيليــة للتـــراث الثقافــي غيـــر املــادي لــدى منظمــة 

الكويــت. دولــة  مــع  مشــترك  كملــف  »اليونســكو«، 

توقيــع اتفاقيــة برنامــج تنفيــذي للتعــاون الثقافــي بيـــن 

وزارة الثقافــة والصناعــة التقليديــة والعاقــات، مــع 

البرملــان فــي الجمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة، ووزارة 

الثقافــة فــي الســعودية خــال زيــارة الرئيــس املوريتانــي 

محمــد ولــد الشــيخ الغزوانــي.

املســاهمة فــي إعــداد الخطــة التنفيذيــة لاســتراتيجية 

 -  2020 التعــاون الخليجــي  لــدول مجلــس  الثقافيــة 

2030م، والتـــي تــم اعتمادهــا.

دعم مشاركة قيادات منظومة الثقافة في عدد من الندوات والفعاليات الرقمية الدولية مثل:

01

04

07

11

05

08

10

06

09

0203

اجتمــــــــــــاع الرئيــــــــس التنفيــــــــذي 

لهيئـــــــة التــــــــراث مع مـــــــدراء اآلثار  
والتـــــــــراث  الحضــــــاري فــي الـــدول 

العربيـــــــــــــة  في املنظمـــــــــة العربيــــــــة 

للتربيـــــــــــــة والثقـــــــــــافة والعلــــــــــــــوم 

)األلكســو(.

االجتـمـــــــــــــــــــاع الثـــامــــــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــر 

ألصحــــــــاب الســـــــعادة الـــــــوكاء 

املسؤولين عن اآلثار واملتاحف 

بــدول مجلــس التعــاون، والــذي 

تنظمــه األمانــة العامــة ملجلــس 

التعــاون لــدول الخليج العربية.

نـــــــــــدوة وحلقـــــــة  فــي  املشــــــــــــــاركة 

نقـــــــــــــــــــــــــاش “اململكـــــــــة وإيطاليـــــــــا، 

ثقــــافــــــــــــــــة الغــــــــــــــــذاء، التقــــــــاليــــــــــد 

أســبوع  بمناســبة  واالبتــكار” 

املطبـــــــــــخ اإليطــــــــالي فــي العـــالــــــــم.

املشــاركة فــي “مبـــــــادرة الـــــــرواق 

الثقــــــــافي” مــع دولـــــــــة اإلمـــــــــــارات 

العربيــة املتحــدة، والتــي يتــم مــن 

خالها استضافة الشخصيات 

مــن  كل  فــي  البــارزة  الثقافيــة 

الســعودية  العربيــة  واململكــة 

واإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي 

تفاعليــة. رقميــة  حــوارات 

نقــاش  حلقــة  فـــي  املشــاركة 

افتراضيــة مــع الجانــب األملانــي 

في مجال الصناعات اإلبداعية 

فــي مجــاالت التعليــم واملتاحــف 

واألفــام. واملوسيقـــى 

الدوليــة  النــدوة  فــي  املشــاركة 

االفتراضيــة حــول إســهام الفــن 

الحضــــــارة  بنــاء  فــي  اإلســـــــامي 

اإلنســـــــــــانيـــــــــــــة ونشــــــــــــــــــر قيــــــــــــــــــــــم 

تنظمــــــــــــه  يــــــــــوم  وهــو  الســــــــلم، 

اإلســــــــــــــامي  العالـــــــم  منظمـــــــــة 

للتربيـــــــــــــــــة والعلــــــــــــــوم والثقــــافــــــــة 

. )االيسيسكـــــــو(

افتراضيــة  نــدوة  فــي  املشــاركة 

التكنولوجيــا  اســتثمار  حــول 

املخاطــر  إدارة  فــي  الحديثــة 

واألزمات التـي تواجهها املتاحف 

اإلســامي. العالــم  فــي 

املشاركة في ندوة بعنوان “الفن 

اإلســامي.. أســئلة الهوية وآفاق 

الثقــــــافــــــــة” لاحتفــــــــــــــــاء باليــــــــــــــــوم 

العاملـــي للفــن اإلســامي.

املشـــــــاركة فــي اجتمــاع تنســيقي، 
مديــري  مــن  عــدد  بمشــاركة 

الســينما  ومراكــز  مهرجانــات 

عــدم  لبحــث  وذلــك  العربيــة، 

االســتقرار فــي صناعــة الســينما 

وتأثيـــــــــــــــــــــرات الجـــــــائحــــــــــــــــــــــــــــة علـــــى 

املهرجانــــــــــــــــــــــات والتظــــــاهـــــــــــــــــــرات 

السينمائيــــة ومســارات اإلنتــاج 
والتوزيـــــــع، وبحـــــــــــــــــث الحلــــــــــــــــــــــول 

لذلــك. املقترحـــــــة 

املشـــــــاركة فــي اجتمــــــــاع مديـــــــري 

ــارح فــي الوطـــــــــــــن العـــــــــــربي  املســــــــــــ

برعايــــــة األلكســو.

املشــاركة فــي حلقــــــــــــة نقاشـــــــية 

ضـمــــــــــــــــــن “أسبــــــــــوع الترميـــــــــــــــــــــــم” 

بإيطاليـــــــــا.
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ل ال��مو االقتصادي الثقافة من أحج
تتعاضــد الثقافــة مــع االقتصــاد كرافديــن مهميـــن؛ لتعزيــز نمــو الناتــج اإلجمالــي للمملكــة، 

واإليــرادات غيـــر النفطيــة بمــا يتوافــق مــع مســتهدفات رؤيــة اململكــة 2030، وبرنامــج 

التحول الوطني، من خال تعزيز جودة الحياة للمواطنين واملقيميـن عبر دعم الفعاليات 

.
ً
 اقتصاديــا

ً
، وغنيــة

ً
 ثقافيــا

ً
الثقافيــة املتنوعــة؛ لجعــل حياتهــم عامــرة

إدراج أكثـــر مــن 400 مهنــة ثقافيــة ضمــن التصنيــف 

 مــن 
ً
الســعودي املوحــد للمهــن: جــاء هــذا اإلدراج دعمــا

الوزارة للمهن املتعلقة بالقطاعات الثقافية بالتعاون 

مــع وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، مثــل: 

)منتج مســرحي، ومخرج أفام، ومصمم إضاءة، وفني 

ترميــم آثــار، وأخصائــي ترميــم وثائــق ومخطوطــات، 

وأميـــن  نســيج،  ومصمــم  معــارض،  تصميــم  وفنـــي 

وأميـــن  أثــاث،  ومصمــم  تمثيــل،  ومــدرب  متحــف، 

معــرض فنـــي، وغيرهــا(.

 في إبراز هذا املرتكز، وهي:
ً
 جوهريا

ً
 ومن هنا اتخذت اإلنجازات التالي شكال

تحديــد أكثـــر مــن 90 فرصــة اســتثمارية مــع الهيئــات 

الهيئــات  اســتراتيجيات  بنــاء  مــن  كجــزء  الثقافيــة: 

الثقافيــة، تــم تحديــد مــا يقــارب 	1 فرصــة اســتثمارية 

ليتــم تفعيلهــا مــن قبــل القطــاع الخــاص. 

رفــع فرصــة االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لألفــام علــى 

منصــة “ اســتثمر فــي الســعودية” - “InvestSaudi”: تــم 

العمــل املشــترك ضمــن شــراكة مــع وزارة االســتثمار و 

هيئــة األفــام علــى تطويــر وتفصيــل فرصــة اســتثمارية 

ورفعهــا  األفــام  لصناعــة  التحتيــة  بالبنيــة  خاصــة 

كأول فرصــة اســتثمارية ثقافيــة علــى منصــة “اســتثمر 

فــي الســعودية”.
مــن  كجــزء  الثقافــي:  االســتثمار  اســتراتيجية  إطــاق 

القطــاع  إلشــراك  املســتمرة  الثقافــة  وزارة  جهــود 

الخــاص للدعــم فــي نمــو واســتدامة القطــاع الثقافــي، 

ووضــع  الحالــي،  الوضــع  لدراســة  كراســة  طــرح  تــم 

استراتيجية وخارطة طريق لوحدة االستثمار في وزارة 

الثقافــة، وإغــاق 	 فــرص اســتثمارية مــن الهيئــات 

الخــاص. القطــاع  مــع  الثقافيــة 

إطاق حاضنة األزياء واســتام 1,442 طلب مشــاركة: 

تــم اإلعــان عــن برنامــج “حاضنــة األزيــاء”، وهــو برنامــج 

لدعم رواد األعمال و أصحاب العمل الحر في منظومة 

افتراضـــي  هاكاثــون  مراحــل:   3 مــن  ويتكــون  األزيــاء، 

(، ومعســكر تدريبـــي افتراضـــي 
ً
)بمشــاركة 0	1 ممارســا

للشــركات  أعمــال  وحاضنــة   ،)
ً
فريقــا  20 )بمشــاركة 

الصغيـرة )بمشاركة أفضل 10 شركات(، كما تم فتح 

مــا  التقديــم للمرحلــة األولــى )الهاكثــون( واســتقبال 

يزيــد علــى 00	1 طلــب تقديــم.
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هذا وقد قامت القطاعات بإنجاز العديد من األعمال على مجموع أكثـر من 26 هيئة وقطاع وإدارة، وهي:

ن �ي ازات عل� مستوى القطاع الثقا�� اإلنحج
تعــددت اإلنجــازات علــى مســتوى القطــاع الثقافــي حــول رفــع مســتوى األتمتــة، وإصــدار التراخيــص والتقاريــر، 

وإعــداد الترتيبــات التنظيميــة للمشــاريع، وتطويــر األنظمــة التقنيــة، وربطهــا ببعضهــا البعــض، باإلضافــة إلــى 

إعــداد اســتراتيجيات التواصــل، وإطــاق منصــة لاســتبيانات، ومنصــة للخدمــات املشــتركة، وتصميــم لوحــة 

قيــاس األداء التشــغيلي، ونقــل وتســجيل العقــود إلــى منصــة “اعتمــاد”، وإدارة خدمــات املســتفيدين واملراجعيــن.

إصــدار تقريــر الحالــة الثقافيــة للمملكــة: إصــدار تقريــر 

الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م 

باللغتيـــن العربيــة واإلنجليزيــة، وتضمــن التقريــر كافــة 

التفاصيــل، واألرقــام واإلحصائيــات للحالــة الثقافيــة 

فــي اململكــة منــذ نشــأتها، وإلــى نهايــة العــام 2019م.

صــدور أول ترخيــص ملعهديــن موســيقيين فــي اململكــة: 

مشــروع تأســيس املعاهــد التدريبيــة املتخصصــة فــي 

الــذي تعمــل عليــه وزارة  الثقافــة والفنــون  مجــاالت 

الثقافة بالتعاون مع هيئة املوسيقى، واملؤسسة العامة 

للتدريب التقني واملنهي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ 

لتمكيـــن ودعــم املواهــب الســعودية، وتنميــة القــدرات 

الثقافيــة والفنيــة؛ ولتعزيــز روح الثقافــة فــي املجتمــع.

صـــــــــــــدور األمــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــامي رقــــــــــــــــــــم 0		2	 بتاريــــــــــــــــــــخ 

1441/11/23هـــ بتوجيــه الجهــات الحكوميــة القتنــاء 

فــي  الوطنيــة  الحرفيــة  واملنتجــات  الفنيــة  األعمــال 

مقراتهــا،  وتنفيــذ البنــد األول مــن األمــر الســامي )دليــل 

اقتنــاء األعمــال الفنيــة للجهــات الحكوميــة فــي مقارهــا 

 للفنانين السعوديين واملحتوى الوطني.
ً
ومكاتبها(؛ دعما

صــدور املوافقــة علــى الترتيبــات التنظيميــة للهيئــات 

الثقافيــة الـــ)11(.

صــدور موافقــة مجلــس الــوزراء علــى مشــروع تنظيــم 

مجمــع امللــك ســلمان.

صــدور موافقــة مجلــس الــوزراء علــى مشــروع نظــام 

الثقافــي. التنميــة  صنــدوق 

الترتيبــات  علــى  الــوزراء  مجلــس  موافقــة  صــدور 

التنظيميــة للجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم.

صــــــــــدور موافقـــــــــــة مجلـــــــــــس الـــــــــــــوزراء علــــــى الترتيبـــــــــــــــات 

التنظيميــــــــة للمعهــــد امللكي للفنون التقليدية.

نقــل كافــة املســتلزمات والخدمــات التقنيــة املتعلقــة 

 إلــى وزارة الثقافــة.
ً
بالهيئــة العامــة للثقافــة ســابقا

 	 واعتمــاد  إعــداد  التواصــل:  اســتراتيجيات  إعــداد 

تــم  كمــا  الثقافيــة،  للهيئــات  تواصــل  اســتراتيجيات 

ضــوء  علــى  للــوزارة  التواصــل  اســتراتيجية  تحديــث 

التطــورات فــي واقــع القطــاع الثقافــي بعــد بــدء نشــاط 

املشــاركة  اســتراتيجية  واعتمــاد  وتصميــم  الــوزارة، 

املجتمعيــة؛ لغــرض زيــادة الجــودة والكفــاءة، وتســريع 

بــاإلدارات. الخاصــة  العمليــات  وتســهيل 

تطويــر نظــام تخطيــط املــوارد ERP وأتمتــة عمليــات 

املشــتريات والعقــود؛ لغــرض زيــادة الجــودة والكفــاءة، 

وتســريع وتســهيل العمليــات الخاصــة بــاإلدارات.

دعــم الباحثيـــن للمشــاركة فــي مؤتمــر اشــبيلية ومؤتمــر 

تاريــخ الفــن اإلســامي االفتراضـــي بــأوراق بحثيــة فــي 

الثقافــة. مجــال 

إعــداد ميزانيــة الــوزارة و11 هيئــة ثقافيــة باإلضافــة 

إلى البرامج واللجان والصناديق التابعة للوزارة للعام 

املالــي )2021م(.

ربط نظام االتصاالت اإلدارية الخاص بوزارة الثقافة 

الحكومــي  اإللكترونيــة  التعامــات  ربــط  برنامــج  مــع 

أعمــال  لتســهيل  الترابــط؛  هــذا  يهــدف  )مراســات(: 

الــوزارة، وســهولة التنســيق بيـــن إداراتهــا.

 
ً
		 خدمــة بإجمالــي  إدارات  ثمانــي  إجــراءات  أتمتــة 

لإلجــراءات   
ً
تســهيا املشــتركة:  الخدمــات  تقدمهــا 

 لهــا مــع املحافظــة علــى 
ً
القائمــة عليهــا اإلدارة، وتســريعا

جودتهــا.
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 للهيئات الثقافية التابعة 
ً
 مؤسسية

ً
تصميم 11 هوية

لــوزارة الثقافة.

للغــة  العاملـــي  ســلمان  امللــك  مجمــع  هويــة  تصميــم 

لعربيــة. ا

تصميم هوية املعهد امللكي للفنون التقليدية.

، تــم بثهــا فــي مختلــف حســابات 
ً
تصميــم 4		1 منشــورا

التواصــل للــوزارة، وهيئاتهــا الثقافيــة.

والثقافــة  للتـــراث  الوطنــي  املهرجــان  هويــة  تصميــم 

“الجنادريــة”.

تصميم هوية مبادرة عام الخط العربي.

تصميــم الهويــة لـــ39 حملــة ومبــادرة وفعاليــة لــوزارة 

الثقافيــة. الثقافــة، وهيئاتهــا 

تأســيس  واملراجعيـــن:  املســتفيدين  خدمــات  إدارة 

لوحــة  وتصميــم  اإللكترونــي،  الخدمــات  منصــة 

مؤشرات األداء، والتقارير الخاصة في نظام االتصال.

إطاق نظام الخدمات املشتركة:
�-10 39 بتاريــخ	علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  

ً
تــم تصميــم نظــام الخدمــات املشــتركة املركــزي اســتنادا

	0-1441هـــ؛ لتقديــم خدمــات مشــتركة مــن ِقبــل ُمقدمــي الخدمــة لكافــة إدارات وزارة الثقافــة، والجهــات 

والهيئــات التابعــة لهــا، والــذي يهــدف إلــى وصــف األدوار واملســؤوليات العامــة، واإلدارات الداعمــة، وشــركاء 

األعمــال، ولجــان الحوكمــة داخــل الــوزارة.
�.تم تطوير أكثر من 200 إجراء إلدارات الوزارة والهيئات التابعة لها

تصميــم لوحــة قيــاس األداء التشــغيلي: والتـــي يمكــن 

مــن خالهــا اســتعراض كافــة العمليــات التشــغيلية 

ملتابعتهــا.   وإجراءاتهــا 

رضــا  مســتوى  لقيــاس  وذلــك  االســتبيان،  تقديــم 

العميــل: وهــذا االســتبيان يســاعد علــى زيــادة جــودة 

اإلدارات. مــن  املقدمــة  الخدمــات 

صــدور قــرار نقــل قطــاع التـــراث الوطنـــي مــن وزارة 

الســياحة إلى وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة التـــراث 

وهيئــة املتاحــف.

صياغـــــــــة وتطويـــــــر استـراتيجيـــــــات الهيئـــــــات الثقافيــة 

لــكل مــن: هيئــة فنــون الطهـــي، وهيئــة األدب والنشــر 

والتـــرجمة، وهيئــة األزيــاء.

مــع  الهيئــات  اســتراتيجيات  بيـــن  والتكامــل  املواءمــة 

الثقافيــة. الوطنيــة  االســتراتيجية 

الهيئــات  الكتــاب وشــعارات  تســجيل شــعار معــرض 

للملكيــة  الســعودية  الهيئــة  لــدى  للــوزارة  التابعــة 

لفكريــة. ا

اعتمــاد خطــة إدارة ضمــان الجــودة، واعتمــاد التقريــر 

املســتخدم فــي قيــاس ضمــان الجــودة.

حصــر قوائــم التراخيــص مــن كافــة الهيئــات الثقافيــة؛ 

لتســهيل املهــام، ووضــع األســس للتـــراخيص.

اســتبيانات   9 تفعيــل  االســتبيانات:  منصــة  إطــاق 

ثقافيــة متنوعــة لجميــع أفــراد املجتمــع، حيــث تســاعد 
هذه االستبيانات على رسم مستقبل الثقافة والفنون 

فــي اململكــة العربيــة الســعودية، إذ تقــوم علــى تقييــم 

مســتوى فهــم الفنــون والثقافــة بيـــن أفــراد املجتمــع، 

وتقييم مستوى الوعي بأهمية تعزيز الفنون والثقافة 

فــي التعليــم العــام.
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ومســرح  عرقــة  مستشــفى  انتقــال  إجــراءات  إنهــاء 

املفتاحــة باإلضافــة ملحضــر انتفــاع يخــص مخطــط 
الثقافــة. لــوزارة  )جاكــس(   9	 رقــم 

نقــل وتســـجيل العقــود املنقولــة مــن الهيئــة العامــة 

للثقافــة فــي منصــة اعتمــاد.

ــرت 
ْ
بلــغ إجمالــي مجمــوع املقتنيــات الفنيــة: 9	14,3 أث

وزارة الثقافــة مجموعتهــا بهــا، إذ ســتحكي موضوعــات 

أصولهــا الثقافيــة املســتقبلية بقطــع تاريخيــة نــادرة.

املشاركة في لجان لنقل األصول على النحو التالي:
�.)مخصصة إلنشاء مكتبات 

ً
لجنة املكتبات )42 مكتبة و34 أرضا

�.)
ً
لجنة نقل الشأن الثقافي )	4 أصا

�.)
ً
 أثريا

ً
لجنة قطاع التـراث )		2 أصل و		0	 موقعا

تشــكيل لجــان إلتمــام عمليــات نقــل األصــول املنتقلــة 

إلــى الــــــــوزارة، والتـــي تزيــد عــن 100 أصــل.

بلــغ عــدد مجموعــة األصــول واملراكــز الثقافيــة حوالــي 

واملراكــز  األصــول  وكالــة  إشــراف  تحــت   
ً
مركــزا  14

فيــة. لثقا ا

الســجل الرقمـــي لألعمــال الفنيــة: العمــل علــى مشــروع 

إنشاء منصة السجل الرقمـي لألعمال الفنية؛ لفهرسة 

وإدارة نفائــس الــوزارة وغيرهــا، وعقــد اجتماعــات مــع 

الهيئــات واألقســام املعنيــة حيــال ذلــك.

تحديــد املخاطــر االســتراتيجية للــوزارة وتحديــد آليــة 

املراقبــة لهــا )مؤشــرات املخاطــر الرئيســية(.

تقديم أكثر من 200 ورشة عمل، والعمل على رسائل 

توعوية لرفع مستوى الوعي واملعرفة بثقافة االلتـــزام 

وإدارة املخاطر واألمن السيبراني ملوظفي املنظومة.

تنميــة وتقويــة مفهــوم الرقابــة الذاتيــة لــدى موظفــي 

منظومــة الــوزارة، وثقافــة جــودة األداء، والتعزيــز مــن 

دورهــا عــن طريــق الحمــات التوعويــة وورش العمــل.

تجــاوزت نســبة التوصيــات املعتمــدة مــن قبــل اإلدارة 

العامــة للمراجعــة الداخليــة %90، حيــث تــم تقديــم 

مجمــوع 	32 توصيــة ضمــن تقاريــر املراجعــة، وتــم 

قبــول واعتمــاد 299 توصيــة منهــا.

اكتمــــــــــــال تطويــر مؤشــــــــرات قيـــــــــــاس األداء الرئيسيــــــــة 

ورفــع  2020م،  عــام  فــي  املفعلــة  الــوزارة  إلدارات 

عليهــا. التقاريــر 

الرئيســية  األداء  قيــاس  مؤشــرات  تطويــر  اكتمــال 

إلدارات الــــــــــوزارة املفعــــلــــة فــي عــــــــام 2020م، ورفـــــــع 

عليهــا. التقــــــارير 

ودراســة  االلتــــــــــزام،  ومتطلبــــــــــات  املخــــــــاطــــــــــر  تحديــد 

أعمــال  لكافــة  التشــغيلية  والنمــاذج  االســتراتيجيات 

منظومة وزارة الثقافة، وبناء سجات املخاطر لكل من 

إدارات الــوزارة والجهــات التابعــة، وتحديــد الضوابــط 

وتقييمهــا ومراقبتهــا.
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ن أرقام �ي الوزارة ��
برنامج االبتعاث الثقافي:

بلغ عدد الطالب املبتعثين في التخصصات الثقافية 

117 طالبًا
  بحسب التخصصات التالية: 

املوسيقى

عدد الطاب: 2

علم اآلثار 

عدد الطاب: 3

اآلداب واللغات واللغويات 

عدد الطاب: 	

الفنون البصرية 

عدد الطاب: 11

التصميم 

عدد الطاب: 23

صناعة األفالم

عدد الطاب: 2

املسرح 

عدد الطاب: 4

املكتبات واملتاحف 

عدد الطاب: 	

فنون العمارة 

عدد الطاب: 	1

فنون الطهي 

عدد الطاب: 41

إنتاج املحتوى التحريري )األخبار(:

 ألنشــطة وقــرارات الــوزارة 
ً
 إعالميــا

ً
إعــداد 198 بيانــا

وهيئاتهــا.

التغطيات امليدانية واملباشرة:

ونــدوات  لفعاليــات   
ً
صحفيــة  

ً
تغطيــة  41 تنفيــذ 

وهيئاتهــا. الــوزارة  ومؤتمــرات 

التحرير: 

 للــوزارة 
ً
مراجعــة وتدقيــق محتــوى أكثــر مــن 250 نصــا

واملنشــورات  والتقاريــر  الكتــب  تشــمل  وهيئاتهــا، 

املختلفــة. املنصــات  علــى  واملحتــوى 

إنتاج املحتوى اإلبداعي )الفيديو(: 

افيــك،  288 فيديــو، تشــمل )63 موشــن غر إنتــاج 

305 دقيقــة منتجــة. و225 فيديــو( بمجمــوع 

املواد اإلعالمية الداعمة:

 ألنشــطة الــوزارة 
ً
 داعمــة

ً
 إعالميــة

ً
إعــداد 171 مــادة

وهيئاتهــا.

تقارير إعالمية: 
 تتضمــــــــــــــن محتـــــــــــــوى 

ً
 صحفيــــــــــــا

ً
إعــــــــداد 38 تقـريــــــــــــــرا

 عــن جــــــوانب مــن الثقافــة الســعودية.
ً
معلوماتيــــــا

الترجمة:

 مــن وإلــى اللغــة 
ً
ترجمــة وتدقيــق ومراجعــة 240 نصــا

واملنشــورات،  والتقاريــر  األخبــار  تشــمل  العربيــة، 

االجتماعــي. التواصــل  اقــع  مو منصــات  ومحتــوى 

عدد لقطات الفيديو في مكتبة الوزارة:

12500 لقطة.
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الجهــات  مــع  مشــاركتها  تمــت  التــي  الفيديــو  دقائــق 

دقيقــة.  210 الحكوميــة: 

الفوتوغراف:

افية. إنتاج أكثر من 1500 صورة فوتوغر

الصــور التــي تمــت مشــاركتها مــع الجهــات الحكوميــة: 

500 صــورة.

 
ً
 صحفية

ً
الشــؤون اإلعالمية: نشــر وتوزيع 924 مادة

 بيـــن بيانات رسمية، وأخبار وتحقيقات.
ً
موزعة

القنــوات  مــع  تمــت مشــاركتها  التــي  الفيديــو  دقائــق 

دقيقــة.  125 التلفزيونيــة: 

عدد الصور في مكتبة الوزارة:

10700 صورة.

اقــع:  الصــور التــي تمــت مشــاركتها مــع الصحــف واملو

300 صــورة.

تغطيــات تلفزيونيــة: 186 تغطيــة تلفزيونيــة مــا بيـــن 

مقابــالت مباشــرة وتقاريــر مصــورة.

تغطيات إذاعية: 52 تغطية إذاعية ما بين مداخالت 

وتغطيات.

أكثــر  وتنفيــذ  وإدارة  تخطيــط  ترويجيــة:  حمــالت 

التواصــل  منصــات  عبـــر  ترويجيــة  حملــة   38 مــن 

االجتماعــي.

ظهــور  مــرات  عــدد  إجمالــي  الظهــور:  مــرات  عــدد 

التابعــة  بالــوزارة والحســابات  الخاصــة  املنشــورات 

.
ً
ظهــورا  1,442,148,273 لهــا 

أعــداد املتابعيـــن لحســابات الــوزارة: زيــادة تجــاوزت 

املليونــي متابــع للحســابات التابعــة للــوزارة والهيئــات 

فــي جميــع منصــات التواصــل االجتماعــي.

االجتماعــي:  التواصــل  منصــات  حســابات  تأســيس 

اقــع  مو فــي  منصــة   20 مــن  أكثـــر  وتشــغيل  تأســيس 

االجتماعــي. التواصــل 

أكثــر  إلــى  الوصــول  اليوتيــوب:  علــى  الــوزارة  منصــة 

مــن 100,000,000 مشــاهدة علــى منصــة اليوتيــوب 

بالــوزارة. الخاصــة 
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تنفيــذ 12 مبــادرة مشــاركة مجتمعيــة لــوزارة الثقافــة والهيئــات 

الثقافيــة، وهــي:

مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”.. 1

مبادرة عام الخط العربي.. 2

برنامج االبتعاث الثقافي.. 3

برنامج “إقامة فنية – البلد”.. 4

مبادرة “أدب العزلة”.. 	

مبادرة “ماراثون القراءة”.. 	

مبادرة “إرث مطبخنا”.. 	

برنامج “حاضنة األزياء”.. 	

“ماراثون األفكار الثقافية”. 9

معرض “من الداخل – النسخة الثانية”.. 10

مبادرة الفرقة الوطنية للموسيقى.. 11

برنامج “صّناع األفام”.. 12

تنظيم 14 مسابقة للوزارة والهيئات الثقافية، وهي:

مسابقة “ضوء” لدعم األفام.. 1

مسابقة “أدب العزلة”.. 2

مسابقة “التأليف املسرحي”.. 3

مبادرة “إرث مطبخنا”.. 4

مسابقة “تراثنا بعدستك”.. 	

مسابقة “فن تخلقه العزلة”.. 	

مسابقة “تحدي التصميم”.. 	

مسابقة “فوازير رمضان” ضمن مبادرة الثقافة في . 	

العزلة.

مسابقة “فيلم الليلة”.. 9

مسابقة “مانداال الحروف”.. 10

مسابقة “األلغاز الثقافية”.. 11

مسابقة فن الترجمة.. 12

مسابقة “رّواد األدب”.. 13

مسابقة “الجوائز الثقافية الوطنية”.. 14

الـــــــــوزارة  12 منصـــــــة إلكترونيــــــــة ملشــــــــــاريع ومبــــــــادرات  إطــــــــالق 

وهــــــــي: الثقافيـــــــة،  والهيئـــــــــــات 

منصة مبادرة “عام الخط العربي”.. 1

منصة برنامج “االبتعاث الثقافي”.. 2

منصة مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”.. 3

منصة برنامج “حاضنة األزياء”.. 4

منصة برنامج “صّناع األفام”.. 	

منصة “ماراثون األفكار الثقافية”.. 	

منصة معرض “من الداخل-النسخة الثانية”.. 	

منصة “ماراثون القراءة”.. 	

منصة مبادرة “أدب العزلة”.. 9

منصة “الفرقة الوطنية للموسيقى”.. 10

منصة “ملتقى الترجمة”.. 11

منصة جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب.. 12

، وهي:
ً
 ثقافيا

ً
 إطالق 11 استبيانا

استبيان الصناعات اإلبداعية.. 1

استبيان هيئة فنون العمارة والتصميم.. 2

استبيان قاعدة البيانات الثقافية.. 3

استبيان هيئة األزياء.. 4

استبيان مرئيات العموم لصندوق النمو الثقافي.. 	

استبيان خارطة طريق الثقافة والفنون في اململكة.. 	

استبيان هيئة األدب والنشر والترجمة.. 	

اســتبيان “املجــاالت اإلبداعيــة” خــاص بتطويــر املنطقــة . 	

الصناعيــة بالدرعيــة.

استبيان برنامج “حاضنة األزياء”.. 9

استبيان “مستقبل الثقافة والفنون في اململكة”.. 10

استبيان ضرر جائحة كورونا على القطاع الثقافي.. 11
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ن �� عدد املوظف�ي
 مــن رؤيــة اململكــة 2030 ورهانهــا املســتمر علــى الشــباب 

ً
انطاقــا

الســعودي باعتبارهــم مــن أهــم وأكبـــر الفئــات األساســية فيهــا، وفــي 

ســعي الــوزارة لتحقيــق األهــداف ذات الصلــة؛ فقــد عملــت علــى 

تمكيــن الشــباب ضمــن برامجهــا ومشــاريعها فــي االســتقطاب بهــدف 
، وتذليــل كافــة العقبــات، وتســـخير كافــة 

ً
زيــادة مشــاركتهم اجتماعيــا

اإلمكانات لهذه الفئة، حيث بلغ متوسط أعمار املوظفين 31 سنة 

 في عام 2020م، كما بلغت نسبة السعودة 
ً
من إجمالي 20	  موظفا

منهم %98، أما الـ %2 املتبقية فكانت للموظفين األجانب ملا كانت 

تســتدعيه الحاجــة الســتقطاب خبــرات متميـــزة فــي املجــال الثقافــي.

وبالنسبة ملوظفي الهيئات الثقافية التابعة للوزارة، فبلغ عددهم 

، وبلغــت نســبة الســعودة فيهــا إلــى 95%، كمــا بلــغ عــدد 
ً
2	1 موظفــا

، وبلغت نسبة 
ً
موظفي الكيانات الخارجية التابعة لها 193 موظفا

السعودة فيها %91.

القسم الثامن: القوى العاملة

ل رأس مالها البشري، حيث 
ّ
ترتكز وزارة الثقافة على كفاءات متخصصة تمِث

شــرف علــى اســتقطابهم وتطويرهــم 
ُ
تعتنــي بهــم مــن خــال إدارة متخصصــة ت

وتقديم خدماتهم؛ كل ذلك يأتي من إيمانها بأن هذه األيدي العاملة هي التي 

ســتقودها نحــو تحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا فــي ازدهــار اململكــة العربيــة الســعودية 

بمختلــف ألــوان الثقافــة، وستســاهم فــي تطبيــق قيمهــا الســامية لتطويــر 

القطــاع الثقافــي ورعايتــه ودعمــه ودفــع عجلــة تحولــه.

ن التدريبية رامح� ال�ج
ضمــن ســعي الــوزارة إلــى إطــاق البرامــج التدريبيــة املتخصصــة 

لتأهيــل كوادرهــا البشــرية فــي القطــاع الثقافــي، فقــد تــم إطــاق 

مبــادرة التعليــم اإللكترونــي فــي عــام 2020م، حيــث تــم اعتمــاد 

)أساســية  ســلوكية  جــدارة  لــكل  واحــد  تدريبـــي  برنامــج  وربــط 

الــدورات  مــن  والثانيــة  األولــى  املجموعــة  وتعميــم  وقياديــة(، 

املجانية لجميع موظفي الوزارة والهيئات التابعة، كما تم القيام 

بتقييم لاحتياجات التدريبية للوزارة والهيئات التابعة، وتجهيـز 

الخطة العملية لعام 2021م. باإلضافة إلى العمل مع الجامعات 

والجهــات التعليميــة لعقــد اتفاقيــات لتدريــب الطــاب الخريجيـــن 

.
ً
 تعاونيــا

ً
تدريبــا

ن املرأة �� تمك�ي
 منهــا علــى أهميــة الــدور املنــاط 

ً
جــاء تمكيـــن الــوزارة للمــرأة إيمانــا

باملــرأة فــي بنائهــا للمجتمــع، وعلــى أهميــة تفعيــل الــكادر الوطنـــي 

مــع  املســاواة  مــن  قــدم  األمثــل علــى  للتفعيــل  املؤهــل  النســائي 

 وأنــه يشــكل نســبة كبيـــرة مــن مجمــوع 
ً
نصيرهــا الرجــل، خاصــة

ــن مــن كافــة 
َّ
مك

ُ
الكــوادر الوطنيــة املؤهلــة، والتـــي تســتحق أن ت

املناصــب -كل حســب خبرتــه-، وتعمــل الــوزارة علــى تمكيـــن املــرأة 

لت نســبة 
ّ
مــن خــال االســتقطاب والتطويــر العادليـــن، حيــث شــك

املرأة العاملة أكثر من %45 من إجمالي املوظفين في عام 2020م، 

و%49 فــي الهيئــات الثقافيــة التابعــة للــوزارة، و%32 فــي الكيانــات 

الخارجية التابعة لها. كما أن نسبتها في الوظائف القيادية العليا 

أكثـر من %41، والرؤساء التنفيذيون في الهيئات أكثـر من 27%.
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فروع الوزارة
يتبــع للــوزارة عــدة فــروع تتــوزع فــي أماكــن جغرافيــة مختلفــة، وتتنــوع مــن حيــث مهامهــا والخصائــص املنوطــة بهــا. 

وفيمــا يلــي ذكــر الفــروع التــي يوجــد بهــا تمثيــل إداري للــوزارة:

نوع امللكيةاملساحة )م2(املوقع

مملوك	12	مبنى الوزارة في الدرعية

مملوك	94مبنى الوزارة في جدة

مستأجر0	24مبنى ساحة الكندي

مستأجر921أبراج تطوير

مستأجر20	أبراج العليا

مستأجر1421مبنى الرائدة

األصول
وهــي األصــول العقاريــة التــي تملكهــا الــوزارة، ولكنهــا تخلــو مــن تمثيــل إداري لهــا، وتتمثــل فــي قبــة جــدة، وهــي صالــة 

، حيــث اســتأجرتها تحــت عقــد انتفــاع -إلــى أن يتــم 
ً
عــرض فنــي تقــع فــي مدينــة جــدة قامــت الــوزارة بترميمهــا مؤخــرا

نقــل امللكيــة- وتشــكل مســاحتها 		 م2.

ن التواصل الداخل�ي
حرصــت الــوزارة علــى خلــق بيئــة عمــل صحيــة تضمــن انتقــال منسوبـــي القطاعــات إليهــا دون حــدوث أي مشــكلة 

 منها للحفاظ 
ً
 من موظفي الهيئة العامة للثقافة إلى وزارة الثقافة. وسعيا

ً
وظيفية، حيث أتمت نقل 1	 موظفا

علــى ســامة املوظفيـــن والتقيــد باإلجــراءات االحترازيــة، فقــد تــم إتمــام 23	 رحلــة تعريــف وترحيــب باملوظفيـــن 

الجــدد بشــكل افتراضـــي. كمــا تــم إنجــاز أكثـــر مــن 	2 حملــة داخليــة وفعاليــات واجتماعيـــن بحضــور ســمو وزيــر 

 أســهم فــي إثــراء البيئــة الداخليــة ورفــع الوعــي لــدى املوظفيـــن. 
ً
الثقافــة، ونشــر أكثـــر مــن 02	 محتــوى إبداعيــا

باإلضافة لذلك، تم تفعيل خدمة منصة “صرف” للخدمات املالية للموظفيـن بالتعاون مع الزماء في اإلدارة 

العامــة للشــؤون املاليــة فــي الــوزارة، ووزارة املاليــة. 

، ورغم الظروف التي تســببت بها الجائحة، فقد تم تطبيق دورة تقييم أداء املوظفين بشــكل كامل لعام 
ً
أخيـــرا

2020م.
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شــهدت وزارة الثقافــة فــي عــام 2020م العديــد مــن التحديــات والصعوبــات علــى كافــة املســتويات التشــغيلية 

واالســتراتيجية، وتعاظــم كل ذلــك إثــر جائحــة كورونــا التــي وصلــت أبعادهــا ملختلــف دول العالــم، حيــث ســارعت 

الوزارة بقياداتها وكفاءاتها إلى توظيف التقنيات واالبتكار لحصرها ومواجهتها، عبر حزمة من البرامج واملبادرات 

االفتراضيــة والتفاعليــة التــي ســاهمت فــي تحقيــق عــدد مــن مســتهدفات العــام.

وبكونهــا املحــرك الفاعــل الــذي يدفــع عجلــة التحــول الثقافــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية، قامــت الــوزارة 

بتحديــد تطلعاتهــا املســتقبلية التــي تســعى إليهــا فــي عــام 2021م، بعــد تحليــل الوضــع الثقافــي الحالــي، وتحــت ظــل 

االســتراتيجية الوطنيــة الثقافيــة؛ وذلــك فــي إطــار ســعيها املتواصــل لتمكيـــن وتشـــجيع القطــاع الثقافــي، ومعرفــة 

توجهاتــه وأولوياتــه لدعــم نمــوه وازدهــاره.

تأثــر األعمــال اإلداريــة داخــل الــوزارة، والنشــاطات والفعاليــات الثقافيــة الحضوريــة بســبب ظــروف . 1

جائحــة كورونــا.

صعوبة إيجاد الكفاءات املتخصصة في الكثير من املجاالت الثقافية.. 2

صعوبة الحصول على املعلومات الخاصة باملؤشرات االستراتيجية والدراسات الثقافية من مصادر . 3

البيانــات الخارجيــة فــي الوقــت املحدد.

تأثــر بعــض األمــاك والتخصصــات املنقولــة مــن جهــات أخــرى إلــى محفظــة الــوزارة فيمــا يخــص تحقيــق . 4

مســتهدفات مؤشــرات القطــاع الثقافــي املعتمــدة.

تأخر تنفيذ املشاريع ذات الطابع العاجل بسبب طول إجراءات املشتريات واملنافسات الحكومية.. 	

النقــص فــي تمويــل املشــاريع الثقافيــة ومشــاركة القطــاع الخــاص، بســبب عــدم وضــوح وســائل الدعــم . 	

املتوفــرة وعــدم كفايــة الحوافــز وآليــات التقديــر.

النقص في البرامج الدراسية واملهنية لتنمية املواهب واملهارات في معظم مجاالت القطاع الثقافي.. 	

إعــادة جدولــة مواعيــد الفعاليــات الثقافيــة بســبب محدوديــة املســاحات واألوقــات الشــاغرة إلقامــة . 	

كافــة الفعاليــات الثقافيــة.

القسم التاسع: التحديات والتطلعات

التحديات

أن تكون الوزارة قائدة الحراك الثقافي بكل أوجهه اإلبداعية واإلعامية.. 1

إبــراز وتعزيــز الثقافــة الســعودية فــي املشــهد الدولــي مــن خــال املشــاركة فــي الفعاليــات واأليــام الثقافيــة . 2

العامليــة، ومنهــا:  مشــاركة اململكــة فــي اجتماعــات مســار الشــربا )املســار الثقافــي( ملجموعــة العشــرين.

توسع أثر التغيرات الثقافية لتشمل تحسين السلوكيات املجتمعية.. 3

إســهام القطــاع الثقافــي بمــا يقــارب %3 مــن الناتــج املحلــي، بمــا فــي ذلــك دعــم املنشــآت الصغيــرة . 4

واملتوســطة.

تطوير إطار تنظيمي شامل يخدم الوزارة وكافة هيئاتها بشكل خاص، واملستوى املحلي بشكل عام.. 	

تشــكيل فريــق عمــل مشــترك مــن جميــع الجهــات الحكوميــة لتبــادل الخبـــرات ورفــع مســتوى جــودة . 	

املخرجــات ألعلــى املعاييـــر العامليــة. 

تسهيل وتسريع سياسة التعاقد واملدفوعات للموردين لتجنب التأخير في تنفيذ املشاريع. . 	

التعديل في نظام املشتريات لتسهيل شراء األعمال الفنية واألثرية باملزادات وغيرها.. 	

تقديم وتطوير الفعاليات الثقافية االفتراضية.. 9

إعــادة بلــورة الفعاليــات الســابق تخطيطهــا فــي عــام 2020م للتــواؤم مــع اإلجــراءات االحترازيــة ملكافحــة . 10

الجائحــة.

أتمتة جميع العمليات والخدمات املالية للوزارة والجهات التابعة لها، وااللتزام باألنظمة والتعليمات . 11

ذات الصلــة.

التطلعات
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ات الثقافية القسم العاشر: الهي�ئ

تستعرض الوزارة في هذا الباب نبذة عن كل هيئة، وتتناول أبرز مهامها وإنجازاتها خالل العام املا�ضي:

 لقــدرة الــوزارة علــى قيــادة املبــادرات الرائــدة فــي مختلــف القطاعــات 
ً
 بأهميــة تنــوع املجــال الثقافــي، وتعزيــزا

ً
إيمانــا

الثقافيــة؛ فقــد اســتحدثت الــوزارة فــي 10 جمــادى اآلخــرة مــن عــام 1441هـــ، واملوافــق لتاريــخ 4 فبرايــر 2020م، 

 بهدف تنمية القطاعات الثقافية، حيث ستتولى كل هيئة مهمة إدارة 
ً
 وإداريا

ً
11 هيئة مختلفة ومستقلة ماليا

القطاع الثقافي الســعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، وما يتضمنه ذلك من تحســين وتطوير للقطاعات 

املناطــة بهــا، وانتهــاج املنهـــج املتفــق عليــه الــذي يســير علــى ضــوء األهــداف الرئيســية التــي حددتهــا وثيقــة رؤيــة 

وتوجهــات وزارة الثقافــة، والتــي تربطهــا بالهيئــات عاقــة إشــرافية تتابــع مــن خالهــا عمــل كل هيئــة، وتضمــن 

التزامهــا باألهــداف الثاثــة الرئيســية للرؤيــة والتوجهــات املتمثلــة فــي االرتقــاء بالثقافــة لتصبــح نمــط حيــاة، 

.
ً
واملســاهمة فــي النمــو االقتصــادي، وتعزيــز مكانــة اململكــة دوليــا
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ات ن الوزارة والهي�ئ �� اإلطار النظامي للعالقة ب�ي

ات واملواءمة مع الوزارة من خالل القنوات التالية: م حوكمة أعمال الهي�ئ ي�تم تنظ�ي

�قرار مجلس الوزراء رقم 398 القا�ضي بإنشاء الهيئات الثقافية
�الترتيبات التنظيمية للهيئات

�قواعد عمل مجالس إدارة الهيئات الثقافية
�نموذج الحوكمة والتشغيل بين الوزارة والهيئات

� ،مجالــس اإلدارة، حيــث يــرأس مجالــس اإلدارة ســمو وزيــر الثقافــة وينوبــه معالــي نائــب وزيــر الثقافــة

ويتضمن 	 أعضاء من أصحاب الخبرة. ويضمن تمثيل الوزارة ضمن املجالس املواءمة في التوجه العام 

للهيئــات.
� اللجــان املشــتركة ضمــن املنظومــة الثقافيــة: تتولــى عــدد مــن اللجــان املشــكلة فــي الــوزارة مهــام التوصيــة

بشــأن القــرارات االســتراتيجية ذات األثــر املشــترك علــى مســتوى الــوزارة والهيئــات مثــل:

�وكالة الحوكمة وشؤون املجالس واللجان
�:إدارات الوزارة املعنية بتقديم الخدمات املشتركة للهيئات، تشمل هذه اإلدارات اآلتي

�وكالة الخدمات املشتركة
�اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية ومركز الوثائق واملحفوظات
�اإلدارة العامة للمشتريات والعقود
�اإلدارة العامة للتطور الرقمي وتقنية املعلومات
�اإلدارة العامة للشؤون الهندسية واملرافق
�اإلدارة العامة للشؤون املالية

�اإلدارة العامة لرأس املال البشري
�وكالة التواصل واإلعام
�وكالة الشؤون القانونية واألنظمة

�لجنة الترشيحات واملكافآت للهيئات الثقافية
�اللجنة االستراتيجية
� اللجنة املالية
�لجنة الخدمات املشتركة
�لجنة املشتريات املوحدة

�لجنة الشراكات والفعاليات واألصول الثقافية
�لجنة املخاطر واألمن السيبراني
�لجنة أعمال مبادرات برامج تحقيق الرؤية
�لجنة تأهيل أعمال مبادرات الرؤية

العالقات الدولية

يتــم التنســيق مــع وكالــة العاقــات الثقافيــة الدوليــة 
بشــأن الخطــط واالتفاقيــات ذات األثــر علــى املســتوى 

الدولــي، وأخــذ املوافقــة املبدئيــة مــن لجنــة الشــراكات 

قبــل  الــوزارة  فــي  الثقافيــة  واألصــول  والفعاليــات 

االعتمــاد النهائــي مــن قبــل الــوزارة.

ات الثقافية ن الوزارة والهي�ئ �� ن العمل ب�ي �ي محاور املواءمة ��

اإلدارة التنفيذية

التوصية بشأن تعييـن وتقييم أداء الرئيس التنفيذي 

قبــل  مــن  ثقافيــة  هيئــة  لــكل  التنفيذييـــن  واملــدراء 

لجنــة الترشــيحات واملكافــآت للهيئــات الثقافيــة قبــل 

االعتمــاد النهائــي مــن قبــل مجلــس إدارة كل هيئــة.

الحوكمة

تتولــى وكالــة الحوكمــة وشــؤون املجالــس ولجــان األمانــة 

التنفيذيــة،  ولجانهــا  الهيئــات  إدارة  ملجالــس  العامــة 

ويتم من خال األمانة املواءمة بيـــن الهيئات واإلدارات 

املختلفــة فــي الــوزارة.

عــن  للهيئــات  االختصــاص  بحوكمــة  الوكالــة  تقــوم 

طريــق تطويــر نمــوذج الحوكمــة بيـــن الــوزارة والهيئات، 

وتحـديــــــــــــــــد األدوار والصــاحيــــــــــــــات واملسؤوليــــــــــات بيـــــــن 

الهيئـــــــات والــــــــوزارة.

الخدمات املشتركة

تقــوم عــدد مــن اإلدارات فــي الــوزارة بتقديــم الخدمــات 

املشــتركة للهيئــات حســب مــا تضمنــه قــرار مجلــس 

الوزراء رقم )	39( القا�سي بأن تقوم الوزارة بتقديم 

الخدمات املشتركة للهيئات الثقافية في مجال املوارد 

البشرية واملالية واملشتريات وتقنية املعلومات وغيرها.

اللوائح املالية واإلدارية

حســب مــا تضمنــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )	39(، 

تقــوم وزارة الثقافــة بإعــداد اللوائــح املاليــة واإلداريــة 

املوحــدة للهيئــات الثقافيــة، وهــو مــا يتــم حاليــا مــن 

خــال مشــروع تبنـــي اللوائــح املاليــة واإلداريــة املوحــدة 

 مــن وزارة املاليــة.
ً
الصــادرة مؤخــرا

الفعاليات الثقافية

الفعاليــات  وكالــة  مــع  بالتنســيق  الهيئــات  تقــوم 

إلدراجهــا  وذلــك  الــوزارة  فــي  الثقافيــة  واملهرجانــات 

ضمــن تقويــم الفعاليــات الخــاص باملنظومــة الثقافية.

امليــزانية

امليزانيــة  الثقافيــة ضمــن  الهيئــات  ميزانيــات  تنــدرج 

قــرار  تضمنــه  مــا  حســب  الثقافــة.  لــوزارة  العامــة 

مجلــس الــوزراء رقــم )	39(، تقــوم الهيئــات باملواءمــة 

مــع اإلدارة العامــة للشــؤون املاليــة فــي الــوزارة، وأخــذ 

املوافقــة املبدئيــة مــن اللجنــة املاليــة فــي الــوزارة قبــل 

االعتمــاد النهائــي مــن قبــل مجلــس إدارة كل هيئــة.

االستشارات القانونية

للهيئــات  القانونيــة  االستشــارية  الخدمــات  تقديــم 

الثقافيـــــــــة ملــواضيـــــــع متعــــــــددة مثــــــــــل: العقــــــــود ونقـــــــــل 

وغيرهــــــــــــــا. والتــراخيــــــــص  االختصـــــــــــــاص 

تخطيط وتنفيذ املشاريع

وإدارة  للتنفيــذ  العامــة  اإلدارة  مــع  التنســيق  يتــم 

املشــاريع في الوزارة بخصوص تنفيذ مشــاريع الهيئات 

ذات األثــر املشــترك علــى القطاعــات الثقافيــة، كمــا 

تقــوم اإلدارة بتوفيـــر الدعــم أينمــا يلــزم فــي مشــاريع 

األخــرى. الهيئــات 

االستراتيجية

بحســب مــا تضمنتــه الترتيبــات التنظيميــة للهيئــات، 

تقوم الهيئات باقتـراح استراتيجيات قطاعاتها – في إطار 

االســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة – بالتعــاون مــع وكالــة 

االستراتيجيات والسياسات الثقافية في الوزارة، وأخذ 

املوافقــة املبدئيــة مــن اللجنــة االســتراتيجية فــي الــوزارة 

قبــل االعتمــاد النهائــي مــن قبــل مجلــس إدارة كل هيئــة.

الشراكات الوطنية

يتــم التنســيق مــع وكالــة الشــراكات الوطنيــة والتطويــر 

بشــأن الخطــط واالتفاقيــات ذات األثــر املشــترك علــى 

املســتوى املحلــي، أو علــى كافــة القطاعــات الثقافيــة، 

وأخـــــــــــذ املوافقــــــــــة املبدئيـــــة مــــــن لجنـــــــــــــة الشـــــــــــراكـــــــات 

قبــل  الــوزارة  فــي  الثقافيــة  واألصــول  والفعاليــات 

االعتمــاد النهائــي مــن قبــل الــوزارة.



 وزارة الثقافة  |  130131  | التقرير السنوي 2020 م

يس التنفيذي   الر�ئ
د. محمد حسن علوان

ة نبذة عن الهي�ئ
يكمــن دور هيئــة األدب والنشــر والترجمــة فــي تنظيــم القطاعــات الثاثــة وتطويــر اإلمكانــات وتحفيـــز املمارســين 

واملستفيدين منها، لارتقاء باملحتوى العربي وإثرائه بدعم صناعة املحتوى، وتحريره وإنتاجه ونشره وترجمته، 

نــات األساســية التــي تنهــض بمقومــات األدب والنشــر والترجمــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، 
ّ
مك

ُ
وتحســين امل

 مــن نمــط حيــاة الفــرد. كمــا تعــد هيئــة األدب والنشــر والترجمــة 
ً
وتحفيــز الطلــب مــن خــال جعــل القــراءة جــزءا

املظلة الرسمية واملرجعية لكل ما يتعلق باألدب والنشر والترجمة، وتتبع تنظيمًيا لوزير الثقافة، وخصص لها 

مجلــس إدارة، وتتولــى أدوار التنظيــم والتطويــر والتحفيـــز لهــذه القطاعــات.

الرؤية
“ثروة أدبية متجّددة. صناعة نشر متطّورة. ونشاط ترجمة احترافي”.

الرسالة
إيجــاد البيئــة املمكنــة لريــادة األدب الســعودي بمــا يثـــري إبــداع األديــب وجــودة املنتــج وتجربــة املتلقــي، ودعــم 

صناعة النشــر في الســعودية بما يحقق لها الجاذبية االســتثمارية والتنافســية العاملية، وتطوير نشــاط الترجمة 

 وفــق أعلــى املعاييـــر التــي تعــّزز التبــادل الثقافــي الدولــي، وتثـــري املحتــوى املعرفــي العربــي، واالعتمــاد على 
ً
 وكيفــا

ً
كمــا

الشــراكات الفّعالــة، والكفــاءات املؤهلــة، والتقنيــات املبتكــرة لترســيخ العمــل املؤسســـّيِ املســتدام.

املهام واملسؤوليات
تنقسم الهيئة إلى ثاثة قطاعات رئيسية، يتولى كل قطاع منها مسؤوليات محددة، وهي:

� نطــاق عمــل قطــاع األدب: يشــمل نطــاق عمــل الهيئــة فيــه كافــة أجنــاس األدب املكتــوب وامللقــى بالطريقــة

النثريــة أو الشــعرية فــي اململكــة العربيــة الســعودية. 
� نطــاق عمــل قطــاع النشــر: يشــمل نطــاق عمــل الهيئــة نشــر الكتــب الورقيــة أو الســمعية أو اإللكترونيــة

 تنظيــم املعــارض الدوليــة للكتــاب فــي اململكــة. 
ً
وذلــك عــن طريــق عمليــات البيــع والتوزيــع التجاريــة، شــاما

� ،نطــاق عمــل قطــاع الترجمــة: يشــمل نطــاق عمــل الهيئــة فيهــا جميــع أنــواع الترجمــة مــن وإلــى اللغــة العربيــة

ويســتثنى مــن ذلــك لغــات ذوي االحتياجــات الخاصــة مثــل “بريــل” ولغــة اإلشــارة.

ازات اإلنحج
�.االنتهاء من تطوير االستراتيجية والنموذج التشغيلي
� لثقافــة املنطقــة 

ً
 نــادرة

ً
 وصــورا

ً
 مهمــا

ً
إعــادة نشــر كتــب املصــور الفرن�ســي تييـــري موجيــه التــي تحــوي توثيقــا

الجنوبيــة.
� االنتهاء من إعداد االستراتيجية لتأسيس دار نشر سعودية ذات معاييـر عاملية، ونموذج عمل عالي املستوى

يســهم فــي رفــع كفــاءة قطــاع النشــر، مــن خــال تحســين جــودة املحتــوى األدبــي وتنويعــه، إضافــة إلــى تقديمهــا 

لخدمات رفيعة املســتوى؛ لتحفيـــز وتمكيـــن الكاتب من اإلبداع األدبي، ودعمه لنشــر أعماله بشــكل موســع.
�.تم توقيع العقد مع الناشر العالمي أسولين إلنتاج كتب مصورة عن اململكة
� إعداد استراتيجية معارض الكتاب الدولية واملحلية بحيث تكون شاملة لجميع مناطق اململكة، وبشكل

تكاملي يضمن الوصول لكافة شرائح املجتمع.
� ترجمــة 30 كتــاب فــي الفلســفة والعلــوم اإلنســانية، التوقيــع مــع شــركة “أدري” ألخــذ حقــوق أهــم الدوريــات

األكاديميــة التابعــة لجامعــة كامبـــردج وترجمتها.
� سلســلة من أربع أمســيات أدبية تحت مســمى أمســيات يناير في مجاالت مختلفة من األدب، ونقاشــات مع

األديــب عــن أدبــه وإبداعه.
� إنتاج مشــروع أدبي لتوثيق أحداث فتـــرة العزل املنزلي خال ظروف فيـــروس كورونا، واملشــاركة في كتابة

نصــوص أدبيــة وخلــق حالــة مــن التفاعــل املجتمعــي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، واختيــار أفضــل 10 

نصــوص أدبيــة، وتوزيــع جوائــز نقديــة للفائزيــن.
� قدمها أدباء وكّتاب في مجاالت أدبية وثقافية متعددة، حيث تهدف هذه 

ً
 افتراضيا

ً
تم عقد 22 لقاًء حواريا

 في ظل التباعد االجتماعي والعودة بحذر، والتي تبث على 
ً
 ومعرفيا

ً
السلسلة الحوارية إلثراء املتلقي أدبيا

قناة وزارة الثقافة على منصة يوتيوب من الخامس من شــهر يوليو حتى الســابع من شــهر أكتوبر 2020م.
� مكافآت تحفيزية لدعم جائزة أكاديمية الشعر العربي، بما يضمن ويثري الشعر العربي ويدعم مستهدفات

الهيئة بإيجاد بيئة محفزة على اإلنتاج األدبي.
� نشر مجموعتيـن قصصيتيـن من تأليف كّتاب سعوديين؛ لتحفيـز اإلنتاج القص�سي للكتاب، ودعم انتشار

مؤلفاتهم، من خال دار نشر سعودية باللغتيـن العربية واإلنجليزية، كما ُوّزعت الكتب على مر�سى فيـروس 

كورونا املعزوليـن في املستشفيات خال فتـرة الحجر الصحي، باإلضافة إلهدائها لوزارة الخارجية وسفارات 

وملحقيات اململكة حول العالم.
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� اســتحداث جهاز يحتوي على مجموعة قصص قصيرة لكتاب ســعوديين يهدف لنشــر ثقافة القراءة أثناء

االنتظــار والتعــرف علــى القصــص القصيـــرة كجنــس أدبــي، بالتعــاون مــع املطــارات حول اململكة.
� طباعــة كتــاب عــن األغــوات، والــذي يحتــوي علــى توثيــق نــادر لصــور ومامــح آخــر أغــوات الحــرم النبــوي

الشــريف.
�.برامج تفاعلية على منصات التواصل
� ،فن الترجمة: مشاركة نصوص بلغات مختلفة مثل اللغة اإلنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الصينية

وغيرهــا، ثــم يقــوم الجمهــور بترجمــة النــص باللغــة التــي يتقنهــا. وقــد تــم التغريــد بأكثـــر مــن 313 تغريــدة مــن 

، كمــا بلــغ عــدد مشــاهدات 
ً
حســاب هيئــة األدب والنشــر والترجمــة، وبلــغ عــدد املتفاعليـــن 240 حســابا

حســاب الهيئــة مــا يقــارب 2 مليــون مشــاهدة.
� من األديب: مســابقة من حســاب هيئة األدب والنشــر والترجمة عبر منصة تويتـــر حول األدباء الســعوديين

 من وســم “من األديب”.
ً
ومؤلفاتهم، وفوز 24 شــخصا

التحديات والتطلعات
تطمح هيئة األدب والنشــر والترجمة لتحقيق تطلعات رؤية اململكة العربية الســعودية 2030 في االســتراتيجية 
الوطنيــة للثقافــة التــي علــى ضوئهــا تشــكلت بعــض التطلعــات االســتراتيجية، بإيصــال األدب الســعودي للحضــور 

العاملـــي، وتفعيــل نقــاط ومكامــن التطويــر والتحفيـــز والتمكيـــن لتهيئــة بيئــة إبداعيــة تدعــم األديــب الســعودي 

 
ً
نــه مــن اكتشــاف مواهبــه، وصقــل تجربتــه، وتجديــد إبداعــه، وتجويــد إنتاجــه، وتســويق أعمالــه إقليميــا

ّ
وتمك

، كمــا تتطلــع الهيئــة لخلــق تنافســية عاليــة لــدور النشــر الســعودية عــن طريــق صنــع بيئــة أعمــال متطــورة 
ً
وعامليــا

تسمح لدور النشر السعودية بالنمو على أسس تجارية راسـخة، وأهداف استثمارية طموحة، ورسالة ثقافية 

شــاملة تشـــجع علــى االبتــكار واملنافســة والتطويــر املســتمر. باإلضافــة لتطلعاتهــا لريــادة ســعودية فــي الترجمــة مــن 

 مــن تمكيـــن كافــة القــدرات الترجميــة الوطنيــة لــدى األفــراد واملؤسســات والقطاعــات 
ً
اللغــة العربيــة وإليهــا بــدءا

 
ً
الحكوميــة والربحيــة وغيـــر الربحيــة، لتصبــح ذات دور ريــادي فــي خدمــة اللغــة العربيــة واملتحدثيـــن بهــا ثقافيــا

 عــن طريــق الترجمــة.
ً
 وحضاريــا

ً
ومعرفيــا
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يس التنفيذي الر�ئ
ن �� أ. دينا أم�ي

ة نبذة عن الهي�ئ
نَتــج ألهــداف جماليــة وفكريــة، ليتــم 

ُ
 متعــددة مــن الفنــون التــي ت

ً
يغطــي نطــاق هيئــة الفنــون البصريــة أشــكاال

تقديرهــا علــى جمالهــا وأبعادهــا املعنويــة والامعنويــة، باســتخدام مختلــف األدوات واألســاليب، ومــن خــال 

الوســائط املتعــددة واملختلفــة. كمــا تهتــم الهيئــة بتفعيــل دور الفــن فــي املجتمعــات، ودعــم الطاقــات املوهوبــة 

لتقديم ما لديها تحت مظلة محفزة وداعمة، وذلك من خال إعداد شراكات مختلفة مع العديد من الجهات 
لتجهيـــز وبناء البنية التحتية للفنون البصرية مثل: الشراكة مع وزارة التعليم بهدف العمل على رفع املستوى 

التعليمـــي فــي املــدارس واملعاهــد املتخصصــة بالفنــون البصريــة، إلــى جانــب ســعيها إلطــاق برامــج منفــردة خــارج 

نطــاق التعليــم للســماح باملهتميـــن واملوهوبيـــن بتطويــر قدراتهــم فــي هــذا املجــال.

املهام واملسؤوليات
تتولى هيئة الفنون البصرية مسؤولية تنمية وتطوير القدرات واملواهب لألجيال القادمة واملحترفين الحاليين، 

وذلــك مــن خــال تســهيل الوصــول للمصــادر واإلمكانــات املســاعدة، وبســط الطريــق أمــام التجــارب اإلبداعيــة، 

إلى جانب تأميـــن البنية التحتية املناســبة لإلنتاج، وتوفيـــر املوارد واألســاليب الازمة للتشـــجيع والتحفيـــز، كما 

تتولى مسؤولية إيصال رسالة واضحة على الصعيدين املحلي والدولي حول مقومات اململكة وإمكانياتها، ومد 

جســور التواصــل مــع الجمهــور حــول الفنــون املرئيــة لتحســين جــودة الحيــاة التــي تســعى رؤيــة اململكــة 2030 إلــى 

تحقيقهــا.

ازات اإلنحج
رسمت هيئة الفنون البصرية خطة محكمة لتحقيق عدٍد من اإلنجازات املثرية، التي تنعكس بصورة إيجابية 

علــى ترســيخ قواعــد الهيئــة، وتضمــن لهــا الوصــول إلــى أهدافهــا وتطلعاتهــا فــي الســنوات القادمــة، ومــن هــذه 

اإلنجــازات مــا يلــي:
� .تعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية
�:دعم ثنائيات الدرعية

عنـــى بتنظيــم بينالــي ســنوي 
ُ
قامــت هيئــة الفنــون البصريــة بالتعــاون مــع مؤسســة ثنائيــات الدرعيــة، التــي ت

فــي اململكــة العربيــة الســعودية، يتــم التنــاوب فيــه بيـــن معــرٍض للفنــون املعاصــرة ومعــرٍض للفنــون 

اإلســامية، بهــدف جــذب الســياح، ورفــع مســتوى الوعــي، واملســاهمة فــي نقــل املعرفــة، وتنشــيط الحركــة 

الفنيــة، وخلــق فــرص وظيفيــة.
�:دعم الجوائز الثقافية الوطنية

قامت هيئة الفنون البصرية بالتعاون مع إدارات الوزارة في عملية الترشيح للجوائز الثقافية الوطنية، 

بهــدف تقديــر وتشـــجيع الحركــة الفنيــة، وزيــادة الوعـــي فــي املجتمــع، ممــا يســاهم فــي زيــادة األنشــطة 

والتفاعــل، وقــد كانــت أوجــه الدعــم كالتالــي:
�.وضع املعايير الخاصة بقطاع الفنون البصرية
�.فرز مشاركات قطاع الفنون البصرية وتقييمها
�.إعداد قائمة باملدعوين املقترحين لحضور حفل الجوائز الثقافية

 

التحديات والتطلعات
شــهدت الهيئــة العديــد مــن التحديــات خــال العــام املاضـــي، وتكللــت الجهــود التــي بذلتهــا ملواجهــة هــذه العقبــات 

ــت أركانهــا وتــؤدي أعمالهــا بكفــاءة عاليــة واحتـــرافية كبيـــرة، وقــد كان  بالنجــاح، حيــث اســتطاعت الهيئــة أن تثّبِ

 مــن أبــرز التحديــات التــي واجهــت 
ً
وجــود العديــد مــن الجهــات والهيئــات امللمــة فــي شــؤون الفنــون البصريــة واحــدا

ــم عليهــا انتهــاج الشــفافية واملوضوعيــة فــي التعاطــي مــع كّلٍ منهــا بطريقــة تعــود بالنفــع للقطــاع  الهيئــة، ممــا حتَّ

بأكملــه، إلــى جانــب محاولــة فهــم املشــاكل التــي تواجــه أصحــاب املصلحــة فــي القطــاع بمــا فيهــا املســائل القانونيــة 

 إلى إدخال بعض التغييـــرات 
ً
كالتـــراخيص وشــؤون امللكية الفكرية، والعمل على نشــر التوعية الازمة، إضافة

التي ساعدت في تسهيل عمل الفنانين، والقدرة على تلبية الطلبات واألسئلة الكثيرة التي تستقبلها الهيئة من 

 للهيئة، ال ســيما وأنها في 
ً
 كبيـــرا

ً
 كان التأخيـــر في توظيف الكفاءات الازمة تحديا

ً
قبل الجماهير املهتمة، وأخيـــرا

مراحلهــا األوليــة حيــث تعمــل علــى إطــاق العديــد مــن املشــاريع ضمــن االســتراتيجية العامــة.

 لتنميــة املواهــب املحليــة، 
ً
 فــي مجــال الفنــون البصريــة، وداعمــا

ً
 رائــدا

ً
 إقليميــا

ً
وتتطلــع الهيئــة ألن تكــون مركــزا

 للطاقات اإلبداعية في اململكة من الوصول للعاملية مع الحفاظ على الروح الوطنية، وذلك من خال 
ً
نا ِ

ّ
وممك

تعريــف املجتمــع املحلــي بالفنــون البصريــة مــن خــال برامــج تفاعليــة للتواصــل والتبــادل املعرفــي، والترويــج 

للفنــون كمنصــة للحــوار اإلقليمــي والعاملـــي حــول اململكــة، إلــى جانــب خلــق فــرص اقتصاديــة للفنانيـــن مــن خــال 

تأســيس بيئــة أعمــال فنيــة عضويــة ومشــجعة.
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يس التنفيذي  الر�ئ
أ. محمد بن عبدهللا امللحم

ة نبذة عن الهي�ئ
تعــد هيئــة املوســيقى إحــدى الهيئــات الثقافيــة املعتمــدة، وهــي متخصصــة فــي تطويــر االســتراتيجية الشــاملة 

للقطــاع وتنظيمــه مــن جميــع النواحــي املتعلقــة بــه، كتمكيــن تعليــم املوســيقى، والعمــل علــى اكتشــاف املواهــب 

املوســيقية وتنميتهــا، ودعــم اإلنتــاج املحلــي، إلــى جانــب إتاحــة العــروض والتســـجيات املوســيقية، كمــا تســعى 

الهيئــة إلــى إحيــاء وتوثيــق املوســيقى التقليديــة ممــا يؤصــل الهويــة الثقافيــة املوســيقية للمملكــة، ومــن ثــم نشــرها 

ــل طموحــات اململكــة العاليــة وثقافتهــا األصيلــة. ِ
ّ
 بحيــث تمث

ً
 وعامليــا

ً
إقليميــا

الرؤية
نتطلــع ملســتقبل ُيعــرف فيــه وطننــا بصــوت موســيقاه حــول العالــم، حيــث تعــزز  قــوة املوســيقى الثقــة فــي نفــوس 

املجتمــع وترابطــه كنســيج واحــد ممــا يجعلنــا نفخــر بتراثنــا املوســيقي ونخلــص تجــاه تحقيــق مســتقبلنا ليتـــردد 

 للتواصــل عبـــر الثقافــات املختلفــة.
ً
صــداه حــول العالــم ويكــون جســرا

الرسالة
ســتعمل هيئــة املوسيقـــى علــى دعــم املوســيقى فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وســتعمل علــى تنميتهــا باعتبارهــا 

 مــن خــال تعزيــز  وتحســين خمــس ركائــز؛ وهــي التعليــم املوســيقي، واإلنتــاج املوســيقي، 
ً
 وترفيهــا

ً
 وثقافــة وعلمــا

ً
فنــا

وتقديــم العــروض املوســيقية، والدعــم والترويــج، وتوفيـــر  نظــام التراخيــص.

املهام واملسؤوليات
أبرز املهام: 

اقتراح استراتيجية قطاع املوسيقى لتنمية القطاع ومتابعة تنفيذها.. 1

التركيز على تطوير املبادرات االستراتيجية للقطاع والبدء في تنفيذها.. 2

اقتراح مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية واقتراح التعديات على اللوائح املعمول بها ورفعها إلى الوزارة.. 3

تشجيع األفراد واملؤسسات والشركات على إنتاج وإعداد املحتوى في قطاع املوسيقى.. 4

منــح التراخيــص لألنشــطة املتعلقــة بأعمــال املوســيقى لتشـــجيع مســاهمة مســتثمري القطــاع الخــاص فــي قطــاع . 	

املوســيقى الســعودي.

كما ترتكز استراتيجية هيئة املوسيقى على خمس ركائز أساسية ذات أهداف محددة، وهي كالتالي:
�.ركيـزة التعليم: إتاحة فرص تعليم املوسيقى للجميع
� ركيـــزة اإلنتــاج: دعــم إنشــاء مركــز إقليمــي إلنتــاج املوســيقى، لتعزيــز اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة، واســتقطاب

املواهــب املحليــة والدوليــة.
� ركيـــزة التنفيذ والتوزيع: تســهيل إمكانية وصول أكبر عدد ممكن إلى العروض املوســيقية املحلية والدولية، وضمان

توزيــع أعمــال الفنانيــن علــى نطــاق واســع.
� ،

ً
 ناجحــا

ً
 مهنيــا

ً
 مــن أســلوب حيــاة األفــراد ومســارا

ً
ركيـــزة الدعــم والتمكيـــن: االرتقــاء بمكانــة املوســيقى باعتبارهــا جــزءا

بغــرض جعلهــا وســيلة لاعتـــزاز بالوطــن والتـــراث علــى الصعيديــن الوطنــي والعالمــي.
� ركيـــزة التراخيــص: ضمــان حمايــة اإلنتاجــات اإلبداعيــة ملحترفـــي املوســيقى، وتقديــم أعلــى معاييـــر الجــودة، إلــى جانــب

تمكيـــن املكافــآت علــى مســتوى املنظومــة.

 

ازات اإلنحج
 مــن اإلنجــازات املهمــة، التــي ســاعدت فــي بنــاء قاعــدة متينــة لهــا، وســاهمت بتنظيــم أعمالهــا 

ً
حققــت هيئــة املوســيقى عــددا

وسياســاتها، ومــن هــذه اإلنجــازات مــا يلــي:
� تطويــر اســتراتيجية الهيئــة وتحديــد مبــادرات البنيــة األساســية لبنــاء قطــاع املوســيقى فــي اململكــة بمــا يحقــق الترتيبــات

التنظيميــة املكلفــة بهــا الهيئــة ومــا يوائــم رؤيــة 2030 واالســتراتيجية الثقافيــة لتحســين جــودة الحيــاة و نشــر الوعــي 

الثقافــي املوســيقي.
� إدراج مهــن ثقافيــة: أدرجــت الــوزارة فــي يونيــو 2020م، ثمانيـــن مهنــة ثقافيــة جديــدة ضمــن املرحلــة األولــى للتصنيــف

الســعودي الجديــد املوحــد للمهــن بالتعــاون مــع وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، واعتمــد مجلــس الــوزراء 

 ويزيد من فرص االحتـــراف، وقد جاءت من ضمن هذه 
ً
التصنيف الجديد الذي سيمنح الفنانيـــن في اململكة اعترافا

املهــن فــي قطــاع املوســيقى مهنتــا “قائــد فرقــة موســيقية” و”مؤلــف موســيقي”.
� ،إصدار تراخيص ملعاهد موســيقية: في ســياق الجهود التنظيمية للقطاع، واالهتمام بدعم املواهب والعامليـــن فيه

والعمــل علــى تطويــر الصناعــة املوســيقية فــي اململكــة؛ إذ أعلــن ســمو وزيــر الثقافــة فــي تاريــخ 	2 ديســمبر 2020م عــن 

إصــدار التراخيــص ألول معهديــن للموســيقى فــي اململكــة، وإطــاق منصــة خاصــة بهــذا النــوع مــن التـــراخيص بعــد تاريــخ 

 بالتعــاون مــع وكالــة الشــراكات الوطنيــة.
ً
اإلعــان بتســعين يومــا
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التحديات والتطلعات
لــم تكــن الهيئــة بمنــأى عــن التداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا الـتـــي عصفــت بالعالــم، فقــد أثــرت تبعــات األزمــة 

علــى ســير العمــل فــي الهيئــة، وتســببت فــي خلــق عــدد مــن التحديــات والصعوبــات. 

إال أن الهيئــة تتطلــع فــي املســتقبل للعمــل علــى تطويــر دورهــا فــي قطــاع التعليــم مــن خــال تقديــم برنامــج املنــح 

الدراســية للشــهادات الفنية، وإنشــاء ثاث دور رئيســية للموســيقى، إلى جانب إنشــاء أكاديمية املوســيقى التابع 

لبرنامج جودة الحياة، وأما فيما يتعلق بجانب اإلنتاج املوسيقي، فإن الهيئة تسعى إلى إنشاء استوديو رئيسـي في 

 إلى إذاعة األعمال املوسيقية املرئية، وتشجيع 
ً
مدينة الرياض، ومتابعة املواهب املوسيقية السعودية، إضافة

املؤلفــات املوســيقية الســعودية، كمــا تســعى الهيئــة لتشــكيل فرقــة موســيقية وطنيــة تحــوي كفــاءات جديــرة 

ومحترفــة، وتنظيــم الفعاليــات املوســيقية، وكل هــذا نابــع مــن اهتمــام الهيئــة فــي تعزيــز مكانــة املوســيقى باملجتمــع.
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يس تنفيذي ن ر�ئ ��  مل ي�تم تعي�ي
ة األزياء ح�ت� نهاية عام 2020م لهي�ئ

ة نبذة عن الهي�ئ
 
ً
 مــن أركان الثقافــة املحليــة، وكنـــزا

ً
نشــئت هيئــة األزيــاء بهــدف االرتقــاء بقطــاع األزيــاء فــي اململكــة، والتــي تعــد ركنــا

ُ
أ

 ملســاحتها الشاســعة، وتنــوع العــادات واألذواق مــن منطقــة ألخــرى، وقــد 
ً
 تتمتــع اململكــة بامتاكــه، نظــرا

ً
ثمينــا

ن، مما سيساهم في تلبية االحتياجات العاملية وتحقيق األثر  حرصت الهيئة على تعزيز التـراث والهوية الوطنيّيِ

اإليجابي في االقتصاد الوطني، كما تهدف رسالة الهيئة إلى تمكيـن قطاع األزياء، والعمل على تطويره وتحقيق 

 للمواهــب والخبـــرات والكفــاءات املحليــة.
ً
، وداعمــا

ً
 ومتكامــا

ً
 وشــاما

ً
ازدهــاره ليكــون مســتداما

الرؤية
ين باإلضافة إلى تلبية  االرتقاء بقطاع األزياء في اململكة من خال الثقافة، وبالتالي تعزيز التـراث والهوية الوطنيَّ

االحتياجات العاملية وتحقيق األثر في االقتصاد الوطني.

الرسالة
 فــي مختلــف مراحــل سلســلة 

ً
 و متكامــا

ً
 وجامعــا

ً
 تمكيـــن وتطويــر قطــاع األزيــاء وتحقيــق ازدهــاره ليكــون مســتداما

القيمــة، وتعزيــز املواهــب والخبـــرات والكفــاءات املحليــة.

املهام واملسؤوليات
الــة ومســاندة، ورســم  تســعى الهيئــة لتعزيــز دعائــم قطــاع أزيــاء مزدهــر وحيــوي مــن خــال إعــداد اســتراتيجية فعَّ

لوحــة غنيــة باأللــوان والرمــوز الشــعبية التـــي تعكــس الهويــة الســعودية التقليديــة العتيقــة، كمــا تحــرص علــى 

املســاهمة فــي بنــاء منظومــة ثقافيــة وتعليميــة مناســبة بغــرض تشــجيع وتمكيـــن التعبيـــر عــن التـــراث والهويــة 

الوطنية، واستكشاف املواهب والكفاءات املحلية، إلى جانب اهتمامها بدورها املهم كجهة معنية ومتخصصة 

في التنسيق مع أصحاب املصلحة، لضمان تحقيق التحسين املستمر لإلطار القانوني، وإقامة شراكات طويلة 

األجــل مــع جهــات عديــدة، ممــا سيســاهم فــي الســير بخطــى ثابتــة، وتحقيــق نمــو ســريع.

 تنقسم الهيئة إلى إدارتين رئيسيتين، وهي:
�.)تنفيذ االستراتيجية والبـرامج )تطوير القطاع
�.تكامل وتطوير املنظومة

ازات اإلنحج
عملت الهيئة خال العام املا�سي 2020م بجهوٍد حثيثة، ومساٍع ملحوظة، لتخطي اآلثار السلبية التي سببتها 

جائحة كورونا، وقد تمكنت بفضل هللا من تدشين برنامج حاضنة األزياء، الذي يهدف إلى استقطاب املواهب 

الســعودية الشــغوفة فــي صناعــة األزيــاء وتمكينهــم وتزويدهــم بمنصــة خاصــة لتعزيــز رحلتهــم فــي ريــادة األعمــال، 

لتكــون لهــم بصمتهــم الواضحــة فــي األســواق املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، وقــد ســاهم البرنامــج فــي تحقيــق اآلثــار 

املرجــوة ضمــن أهــداف الهيئــة علــى املــدى البعيــد، والتــي تســعى إلــى رفــع الوعــي املحلــي بشــكل أسا�ســي لارتقــاء 

بالقطــاع فــي اململكــة، ونتــج عــن ذلــك تزايــد االعتــراف الدولــي باألزيــاء والعامــات التجاريــة الســعودية، وارتفــاع 

عدد ممار�ســي ومصممـــي األزياء، وبناء مؤسســات متخصصة بهذا القطاع، إلى جانب تطوير الخدمات التقنية 

واالعتمــاد علــى التكنولوجيــا فــي املوضــة، وتعزيــز الدعــم التقنـــي مــن خــال رفــع معاييـــر املســتوى الرقمـــي.

 

التحديات والتطلعات
ت الهيئــة منــذ تأسيســها بعــدٍد مــن التحديــات والعوائــق التــي حرصــت علــى دراســتها ومعاينتهــا، فقــد كان قطــاع  مــرَّ

األزيــاء الســعودي يقــف بمرتبــة متأخــرة مقارنــة بغيــره مــن حيــث النظــام التعليمــي وبنــاء املعرفة، وأدت محدودية 

دين  القدرات والخدمات في مجال تطوير املنتجات إلى مضاعفة التحديات والصعوبات، إلى جانب غياب املوّرِ

 
ً
 بالنســبة للمصممين في اململكة، إضافة

ً
املحليين وحجم اإلنتاج املحدود الذي تســبب في جعل التصنيع عائقا

إلى األنظمة التشريعية املعقدة التي يضطر املحترفون في مجال األزياء إلى التعامل معها الفتتاح أماكن عملهم.
إال أن الهيئة قد رسمت استـراتيجية محكمة، ووضعت خطة مدروسة للتعامل مع هذه املشاكل وتقديم حلول 

جذرية لها، وهي تتطلع اليوم لضمان تطوير املواهب الجديدة بشكل مستمر من أجل الحفاظ على مسيرة التنمية 

والتطور، وتوفير قدرات وإمكانات لتطوير املنتجات املتميزة في اململكة واستيرادها من الخارج على املدى القصير، 

 إلى حرص الهيئة على 
ً
إلى جانب تعزيز وصقل املهارات املحلية لتحقيق ازدهار القطاع على املدى الطويل، إضافة

تأمين خدمات التصنيع للمصممين السعوديين، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم من خال تسهيل اإلجراءات 

وبناء بنية تحتية متينة، وتقديم فرص التمويل واملعلومات املساندة، والعديد من التطلعات واألهداف األخرى.
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يس التنفيذي  الر�ئ
مان الحربش اسر بن سل�ي د. حج

ة نبذة عن الهي�ئ
 للبشرية منذ 

ً
 رئيسيا

ً
 ومحضنا

ً
 حيويا

ً
 ملا تتمتع به اململكة من موقع جغرافي مميـــز، ساعد في جعلها مركزا

ً
نظرا

تاريخها األول؛ فقد تأسست هيئة التـراث لتحافظ على هذا التـراث العريق، وتحفز األنشطة املتعلقة بالتـراث 

واآلثــار التـــي تتضمــن إرســال الفــرق البحثيــة الستكشــافها وحمايتهــا وصيانتهــا، والعمــل علــى تهيئتهــا وترميمهــا 

وإدارتها واملحافظة عليها، ويشمل ذلك املدن والقرى واألحياء واملباني التـراثية، إلى جانب الحرف والصناعات 

 إلــى التـــراث غيـــر املــادي، وتهــدف الهيئــة مــن خــال أنشــطتها املتنوعــة إلــى 
ً
التقليديــة واملعالــم التاريخيــة، إضافــة

رفع جودة الحياة للمواطنيـن واملقيميـن عبـر توفيـر فعاليات وأنشطة تراثية، وتجهيز مواقع أثرية لتكون مهيأة 

الستقبال الزوار، مما سيساعد في تمكين القطاع عبر خلق فرص وظيفية، ودعم االستثمار عبر تيسير مشاركة 

القطــاع الخــاص لتقليــل االعتمــاد علــى املــوارد الحكوميــة.

الرؤية
االحتفاء بتراثنا كثروة ثقافية وطنية وعاملية.

الرسالة
حماية وإدارة وتمكين االبتكار والتطوير املستدام ملكونات التـراث الثقافي.

املهام واملسؤوليات
ــال، وتعزيــز األنشــطة  تتولــى هيئــة التـــراث مســؤولية حمايــة وإدارة الثـــروات الثقافيــة واملواقــع األثريــة بشــكل فعَّ
البحثية وتنمية املواهب ذات العاقة بالتـراث، ووضع األنظمة والتنظيمات املناسبة التي تساعد في الوصول 

إلــى النتائــج املأمولــة، إلــى جانــب نشــر حمــات التوعيــة بالتـــراث الثقافــي والتعريــف بالثـــروات األثريــة املذهلــة التــي 

تتمتــع بهــا اململكــة فــي مختلــف مناطقهــا.

ازات اإلنحج
عملــت هيئــة التـــراث خــال العــام املاضـــي 2020م بنشــاط حثيــث، وجهــود ملحوظــة، لتحقيــق األهــداف 

 بغــرض النهــوض بالثـــروة التـــراثية، وتعزيــز الهويــة التقليديــة التـــي تتمتــع بهــا 
ً
والطموحــات التـــي وضعتهــا مســبقا

اململكة، وزيادة نسبة الدخل املحلي للقطاعات غير النفطية، ولتحقيق ذلك، فقد استطاعت الهيئة أن تدرج 

“واحــة األحســاء” ضمــن موســوعة جينيــس كأكبـــر واحــة قائمــة علــى وجــه األرض، باإلضافــة إلــى اعتمــاد مشــروع 

تطويــر مبانــي التـــراث العمرانــي فــي وســط الريــاض.

 

التحديات والتطلعات
 ملختلــف القطاعــات واملنشــآت، وقــد تأثــرت هيئــة التـــراث ببعــض التحديــات 

ً
 عاصفــة

ً
كانــت ســنة 2020م ســنة

والصعوبــات التـــي واجهتهــا، مــن ذلــك نقــص املــوارد البشــرية الــذي عانــت منــه، إلــى جانــب نقــص املــوارد املاليــة، 

وترتيبــات نقــل القطــاع، وتأخــر املباشــرة فــي أعمــال استكشــاف املواقــع الجديــدة، وكذلــك صعوبــة اســتئناف 

 بســبب اآلثــار الســلبية للجائحــة.
ً
العمــل فــي املشــاريع القائمــة مســبقا

وتتطلــع الهيئــة فــي قــادم األيــام بــأن تضــع اللمســات األخيـــرة الســتراتيجيتها، وتعتمــد النظــام التشــغيلي الجديــد، 

 في تنفيذ أهدافها 
ً
باإلضافة إلى تسكين املوظفيـن، واستكمال ترسيخ قواعد املنظمة، لتتمكن من املضـي قدما

وتطلعاتهــا.

تنقسم الهيئة بشكل رئيسـي إلى إدارات مركزية، وإدارات للقطاعات، وإدارات املناطق، وهي:

اإلدارات املركزية:

�.مركز التـراث العالمي
�.مركز الخدمات الفنية بالهيئة
�.مكتب الرئيس التنفيذي
�.تمكين التـراث
�.الشراكات وتطوير األعمال
�.التسويق والفعاليات
�.التعليم والبحوث واالبتكار
�.مكتب إدارة التحول

القطاعات:

�.إدارة األصول املادية
�.إدارة اآلثار
�.إدارة التـراث العمراني
�.إدارة الحرف اليدوية
�.إدارة التـراث غير املادي

الفروع:

�.تنقسم إلى فروع املناطق ومكاتب اآلثار
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يس التنفيذي  الر�ئ
د. عبدالرحمن العاصم

ة نبذة عن الهي�ئ
عنـــى هيئــة املكتبــات بتخطيــط وتنظيــم ودعــم وتطويــر قطــاع املكتبــات، والقيــام بأنشــطة التوعيــة وتنميــة 

ُ
ت

الكوادر. كما تهدف إلى تمكين القطاع للمساهمة في تحقيق النمو االقتصادي والتعليمي واالجتماعي والثقافي، 

للنهــوض بمجتمــع معلوماتــي يشــارك فــي بنــاء اقتصــاد معرفــي، ويحقــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

الرؤية
مجتمع معلوماتي مشارك في بناء اقتصاد املعرفة، وتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

الرسالة
تمكيــن مجتمــع قطــاع املكتبــات فــي اململكــة العربيــة الســعودية للمســاهمة فــي النمــو االقتصــادي والتعليمـــي 

والثقافــي. واالجتماعــي 

املهام واملسؤوليات
عنـــى هيئــة املكتبــات بوضــع اســتراتيجيات مبــادرة تطويــر املكتبــات العامــة ومتابعــة تنفيذهــا واإلشــراف عليهــا، 

ُ
ت

واملشاركة بدور رئيسـي في وضع االستراتيجيات الوطنية لقطاع املكتبات بالتنسيق مع الجهات املعنية، وتطوير 

البرامــج التعليميــة ذات العاقــة بقطــاع املكتبــات، وتقديــم املنــح الدراســية للموهوبيـــن بالتنســيق مــع الجهــات 

ذات العاقــة، باإلضافــة إلــى تشـــجيع التمويــل واالســتثمار فــي املجــاالت ذات العاقــة باختصاصــات الهيئــة، إلــى 

جانــب العمــل علــى رفــع مســتوى االهتمــام بالقــراءة والوعــي املعلوماتــي بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة.

تنقسم الهيئة إلى 5 إدارات رئيسية، وهي: 

االستراتيجية والسياسة.. 1

الشراكات وتنمية األعمال.. 2

التسويق والفعاليات.. 3

تنمية املواهب والقدرات املعرفية.. 4

إدارة األصول.. 	

ازات اإلنحج
�.االنتهاء من استراتيجية تطوير املكتبات العامة
�.خطة عمل معرض الرياض الدولي 2020م
�.اإلعداد والتنسيق ملشاركة السعودية في معرض القاهرة الدولي 2020م
�.توقيع اتفاقية مع مكتبة امللك فهد إلتاحة املخطوطات الرقمية
�.العمل مع وزارة الصحة أثناء جائحة كورونا وتوفير كتب للمصابين فترة الحجر الصحي
� معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب 2020:اإلعــداد والتنســيق ملشــاركة اململكــة العربيــة الســعودية فــي معــرض

القاهــرة الدولــي.

التحديات والتطلعات
التحديات:

� مــر بمرحلــة تاريخيــة، وانتقــل مــن بيــن القطاعــات علــى مــدار مــا يقــارب 
ً
 قديمــا

ً
ُيعــد قطــاع املكتبــات قطاعــا

0	 ســنة.
�.ضعف البنية التحتية واإلنشائية ملباني املكتبات
�.ضعف البنية املعلوماتية والرقمية
�.ضعف عدد الزيارات للمكتبات ووعي املجتمع بقطاع املكتبات

التطلعات:
�الوصول الى معدل الزيارات العالمي	

للمكتبات 35%. 
�.إعادة تأهيل البنية التحتية للمكتبات
�.دعم التحّول الرقمي لخدمات املكتبات
�.تشجيع االبتكار واالستثمار
�.تطوير منظومة مصادر التمويل

�.تحسين خدمات الوصول للمكتبات
� رفع مستوى الوعي املعلوماتي وتعزيز العادات

القرائية.
� تنشيط املكتبات كمراكز للتعليم والثقافة

والتنمية املجتمعية .
� ابة وبناء قدرات داخلية

ّ
توفير بيئة عمل جذ

متطورة.
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يس التنفيذي  الر�ئ
ن �ي م. عبدهللا آل عياف القحطا��

ة نبذة عن الهي�ئ
تعد هيئة األفام إحدى الهيئات التي اعتمدتها وزارة الثقافة في عام 2020م، والبالغ عددها 11 هيئة، وتهدف 

هيئــة األفــام إلــى النهــوض بقطــاع األفــام وبيئــة اإلنتــاج فــي اململكــة، إلــى جانــب خلــق بيئــة محفــزة وداعمــة لتمكين 

صنــاع األفــام الســعوديين، لتحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة 2030 الراميــة إلــى تحويــل النشــاط الثقافــي إلــى مجــال 

إنتاجــي مســتدام ومثمر.

الرؤية
ترسيخ مكانة اململكة كمركز عالمي لصناعة األفام في قلب الشرق األوسط.

 الرسالة
تنمية قطاع أفام سعودي مبدع وتعزيز قدراته على مستوى األسواق املحلية والدولية.

املهام واملسؤوليات
تتولى هيئة األفام مســؤولية تطوير قطاع األفام في اململكة، من خال اقتـــراح اســتراتيجية قطاع األفام - في 

إطــار االســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة - ومتابعــة تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا مــن الــوزارة، إلــى جانــب اقتـــراح وتعديــل 

مشروعات األنظمة والتنظيمات التـــي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة. كما تعمل الهيئة على تطوير ودعم صناعة 

، باإلضافــة إلــى إقامــة الــدورات والبـــرامج التدريبيــة املهنيــة، 
ً
 ودوليــا

ً
األفــام، وتســويق األفــام الســعودية محليــا

وبنــاء البرامــج التعليميــة وتقديــم املنــح الدراســية للموهوبيــن بالتنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة، وإنشــاء 

 إلى ذلك، تســعى الهيئة إلى تشـــجيع التمويل واالســتثمار، وتحفيـــز األفراد 
ً
قاعدة بيانات لقطاع األفام. إضافة

واملؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير املحتوى في القطاع، واقتـراح املعاييـر واملقاييس، وتقديم التراخيص 

الخاصــة بالقطــاع، ودعــم حمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة، وتنظيــم وإقامــة املؤتمــرات واملعــارض والفعاليــات 

واملســابقات املحليــة والدوليــة، بالتنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة. كمــا ينــدرج تحــت مهــام الهيئــة تأســيس 

 لإلجــراءات النظاميــة، وتمثيــل اململكــة فــي الهيئــات 
ً
الشــركات أو املشــاركة فــي تأسيســها أو الدخــول فيهــا وفقــا

واملنظمــات واملحافــل اإلقليميــة والدوليــة ذات العاقــة بمجــال األفــام.

ازات اإلنحج
بالرغــم أن هيئــة األفــام مــا زالــت فــي مراحلــة تطويــر اســتراتيجيتها واعتمادهــا، إال أنهــا اســتطاعت تحقيــق العديــد 

من اإلنجازات املبهرة خال عام 2020م، حيث دشنت إنتاجات مسابقة وزارة الثقافة )ضوء( لدعم األفام، 

وبرنامج صّناع األفام الرقمي التدريـبـي للمحترفين والهواة، وعملت مع لجنة خاصة لترشيح الفيلم السعودي 

“سيدة البحر” للمخرجة شهد أمين لقائمة األوسكار عن أفضل فيلم أجنبي. كما قامت الهيئة بدعم النسخة 

السادســة مــن مهرجــان أفــام الســعودية الــذي تــم تحويلــه إلــى نســـخة افتراضيــة بالكامــل حاصــدة 63.2 ألــف 

مشــاهدة علــى منصــة يوتيــوب، فــي تجربــة فريــدة أنعشــت القطــاع أثنــاء فتـــرة الحجــر. باإلضافــة إلــى املســاهمة فــي 

الحملــة الثقافيــة التــي أقامتهــا الــوزارة خــال مرحلــة الحجــر، عبــر مبــادرة #فيلم_الليلــة، لعــرض عــدد مــن األفام 

الســعودية وإتاحتهــا للعامــة عبــر املنصــات اإللكترونيــة.

 

التحديات والتطلعات
نشــئت 

ُ
منــذ افتتــاح دور العــرض التجاريــة فــي اململكــة، تنامــى االهتمــام بإنتــاج األفــام الروائيــة الطويلــة، وأ

كيانات جديدة معنية بتطوير الحراك املحلي في مجال األفام املمتد منذ عقود، وتحويل النشــاط إلى صناعة 

ســينمائية عــن طريــق دعــم القطــاع والعامليــن فيــه وخلــق بنيــة تحتيــة مســتدامة، إال أن الظــروف االســتثنائية 

التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا زادت مــن تحديــات القطــاع بتعطــل بعــض مبــادرات الدعــم ومهرجانــات األفــام 

املحلية، ومع ذلك، اسُتحدثت مبادرات تنافسية من عدة جهات إلنتاج أفام قصيرة، وعرضها على املنصات 

الرقمية من قبيل تحريك الركود في القطاع، كما انتقلت إقامة امللتقيات واملهرجانات السينمائية إلى الفضاء 

 مختلفة من 
ً
الرقمي في تجربة جديدة أوصلت أنشطة القطاع إلى شريحة مختلفة من املهتمين، وخلقت أنماطا

املشــاركة، وهــو مــا أدى إلــى تنامــي حضــور األفــام الســعودية فــي صــاالت الســينما ومنصــات البــث الرقمـــي مقارنــة 

بالعــام املاضـــي، األمــر الــذي اقتـــرن بارتفــاع اســتهاك بيانــات املنصــات فــي فتـــرة العــزل الصحــي.

وعلى الرغم من إغاق دور العرض السينمائي لعدة أشهر، حققت أرقام الزيارات لصاالت العرض في اململكة 

 مرتفعــة عــن األعــوام الســابقة، وقــد أســهم فــي ذلــك ارتفــاع عــدد صــاالت العــرض إلــى 33 صالــة عــرض 
ً
أرقامــا

 جديــدة 
ً
مقابــل 12 صالــة فقــط فــي العــام املاضـــي، باإلضافــة إلــى توزيعهــا وتوســيع نطاقهــا الجغرافــي لتشــمل مدنــا

فــي مناطــق اململكــة.
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يس التنفيذي  الر�ئ
أ. سلطان البازعي

ة نبذة عن الهي�ئ
تضطلــع هيئــة املســرح والفنــون األدائيــة بمســؤولية النهــوض بالقطــاع بكافــة أشــكاله ومختلــف تخصصاتــه، 

ويشــمل ذلــك املســرح، وعــروض السيـــرك، والكوميديــا االرتجاليــة، وعــروض الشــارع، والعــروض الحركيــة، 

والرقــص، واألوبــرا، ومــن خــال ذلــك ســيتم تفعيــل دور العــرض، وضمــان جــودة املحتــوى املقــدم فــي هــذه الــدور، 

 مــن الثقافــة الوطنيــة.
ً
والتشـــجيع علــى غــزارة اإلنتــاج، ونشــر ثقافــة العــروض األدائيــة، لتصبــح جــزءا

الرؤية
عروض ملهمة بمواهب استثنائية على كل مسرح.

الرسالة
تحفيــز تطــور ونمــو قطــاع املســرح والفنــون األدائيــة مــن خــال تمكيـــن املواهــب الســعودية لبنــاء مســيرات مهنيــة 

ناجحــة وإنشــاء محتــوى يلهــم الجماهيـــر.   

املهام واملسؤوليات
تتولــى هيئــة املســرح والفنــون األدائيــة مســؤولية تمويــل الفعاليــات وإصــدار التراخيــص لألنشــطة املتعلقــة، إلــى 

جانب تنمية املحتوى من خال قيام املسرح الوطني بدور “صانع السوق” ألعمال اإلنتاج املتوسطة والكبيرة، 

وتقديم املنح لتمويل عملية اإلنتاج، واستقطاب املواهب والكفاءات وتقديم الدعم الازم، باإلضافة لتطوير 

عنى الهيئة بتقديم 
ُ
البنية التحتية للقطاع عبر إعادة تأهيل املسارح واملعدات، وتسهيل إصدار التراخيص، كما ت

التعليــم الــازم والتدريــب املحتـــرف للممارســين فــي هــذا القطــاع، ويتضمــن ذلــك إقامــة الشــراكات الفاعلــة مــع 

 إنشاء األكاديميات املسرحية “مراكز 
ً
الجامعات املتخصصة، وتقديم املنح الدراسية الدولية للراغبين، وأخيرا

التميز” لضمان تخريج كفاءات احترافية على قدر من العلم واملعرفة لتحقيق أهداف الهيئة واالرتقاء بالقطاع.

 تنقسم الهيئة إلى 6 إدارات رئيسية، وهي: 
�.االستراتيجية والسياسات
�.تطوير املواهب
�.استقطاب الجمهور 

�.تطوير األعمال 
�.تطوير املنظومة 
�.شركاء األعمال 

ازات اإلنحج
ــال  قامــت هيئــة املســرح والفنــون األدائيــة بإنجــازات مميـــزة خــال عــام 2020م، وقــد كان لهــا حضورهــا الفعَّ

علــى املســتويين املحلــي والدولــي، حيــث شــاركت فــي مختلــف املحافــل والبرامــج املتخصصــة بأنشــطة القطــاع، 

 فــي أهدافهــا املرســومة علــى عــدة أصعــدة، وهــي:
ً
 ملحوظــا

ً
واســتطاعت أن تحقــق تقدمــا

االسـتـراتيجية:

عملت الهيئة على تطوير االستراتيجية والنموذج التشغيلي لهيئة املسرح والفنون األدائية.

التوعية الدولية:

 بقطــاع املســرح وفنــون األداء فــي اململكــة، 
ً
شــاركت الهيئــة بالعديــد مــن املعــارض واملهرجانــات لنشــر الوعــي دوليــا

ومــن هــذه املشــاركات:
�.إلقاء كلمة رئيسية ضمن معرض الصين الفني 2020 في 24 سبتمبر 2020م
� املشــاركة فــي اجتمــاع مديــري مهرجانــات املســرح فــي الــدول العربيــة الــذي نظمتــه املنظمــة العربيــة للتربيــة

والثقافــة والعلــوم، والتابعــة لجامعــة الــدول العربيــة.

تنمية املواهب وبناء القدرات:

عملت الهيئة على قبول 104 )طاب وطالبات( ضمن برنامج وزارة الثقافة لابتعاث الثقافي للتعليم العالي في 

تخصصات مرتبطة بقطاع املسرح والفنون األدائية.

املسرح الوطني:

مت الهيئة 	 ورش تدريبية متنوعة، وقد شملت ورش اإلنتاج املسرحي، وورشة الرؤية اإلخراجية، وورشة  قدَّ

كتابة النص املسرحي، وورشة لقاء رؤساء الفرق املسرحية، وورشة لقاء املسرحيين.

املشاركة املجتمعية

أطلقت الهيئة مسابقة التأليف املسرحي، والتي نتج عنها فوز 10 متسابقين.
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التحديات والتطلعات
 مــن التحديــات والصعوبــات التــي تعمــل بجهــود 

ً
 لكــون الهيئــة ال تــزال فــي أولــى خطواتهــا، فهـــي تواجــه عــددا

ً
نظــرا

حثيثة للتعامل معها وتخطيها، مما سيساهم في إرساء قواعد متينة للقطاع، والنهوض به في وقت وجيز، وقد 

كان مــن أبــرز التحديــات التــي واجهــت الهيئــة:
�.عدم توفر التعليم املسرحي ضمن األنشطة املسرحية
�.

ً
 مرغوبا

ً
 وظيفيا

ً
ال يعتبر املسرح خيارا

�.ضعف مشاركة قطاع املجتمع املدني في دعم تنمية القطاع
�.ضعف برامج التمويل لقطاع املسرح والفنون األدائية
�.بإجراءات معقدة وطويلة 

ً
ال يوجد جهة محددة إلصدار التراخيص، وهي تتم حاليا

�.عدم توفر صيانة لألصول املسرحية
� عدم توفر التخصصات املسرحية ضمن برامج التعليم العالي، وال تزال برامج االبتعاث بهذه التخصصات

في بداياتها.
�.عدم توفر تدريب على رأس العمل للمهتمين واملمارسين لفنون املسرح

وتســعى الهيئــة فــي خطواتهــا القادمــة لتطويــر القطــاع، واالرتقــاء بــه، مــن خــال تعزيــز 

املحتوى الجيد وضمان تنوعه وتحقيقه ألعلى معايير الجودة، إلى جانب ضمان إمكانية 

الوصــول لقطــاع املســرح والفنــون األدائيــة علــى مســتوى املناطــق والفئــات االجتماعيــة 

املختلفة على حد سواء، باإلضافة إلى رفع نسبة الوعي لدى كلًّ من الجمهور واملمارسين 

 بهــذا القطــاع فــي اململكــة.
ً
 ودوليــا

ً
محليــا
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يس التنفيذي  الر�ئ
مان مان السل�ي د. سمية سل�ي

ة نبذة عن الهي�ئ
تعــد فنــون العمــارة والتصميــم مــن أهــم مــا يعكــس ثقافــة الشــعوب ويحكــي تراثهــم العريــق، لذلــك فقــد حرصــت 

وزارة الثقافــة علــى إنشــاء هيئــة فنــون العمــارة والتصميــم كواحــدة مــن الهيئــات الحاديــة عشــرة، لتعكــس ألــوان 

ثقافــة اململكــة الغنيــة باختافاتهــا، وتســلط الضــوء علــى تصاميمهــا املبدعــة. ويتفــرع مــن الهيئــة 	 قطاعــات 

متنوعــة تشــمل املهــن اإلبداعيــة التــي تشــكل املــدن وعمــارة مبانيهــا وبيئاتهــا الداخليــة وتصاميمهــا ومنتجاتهــا؛ 

لتقديم خدمات تساعد في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من املجتمع، وهذه القطاعات هي: العمارة، وعمارة 

البيئــة، والتصميــم والتخطيــط الحضــري، والتصميــم الداخلــي، والتصميــم الصناعــي، والتصميــم الجرافيكــي.

مال مة السث الرؤية والرسالة: نحج
ــن املواهــب الوطنيــة بهــدف  ِ

ّ
نســعى لدعــم التميـــز فــي قطــاع العمــارة والتصميــم ليعكــس ثقافتنــا وتطلعاتنــا ويمك

االرتقــاء بجــودة الحيــاة، وجعــل اململكــة فــي طليعــة املشــهد اإلبداعــي العالمــي. 

املهام واملسؤوليات
 منهــا بالــدور املهــم لقطــاع فنــون العمــارة والتصميــم فــي تعزيــز الهويــة، واالعتـــزاز باألســاليب التقليديــة 

ً
إيمانــا

املحليــة؛ فــإن الهيئــة تتولــى مســؤولية تنظيــم القطــاع وترتيبــه ليكــون بيئــة محفــزة لإلبــداع واالبتــكار، وينــدرج 

تحــت مظلتهــا عــدد مــن األدوار املهمــة التــي تســاعد فــي تحقيــق الغايــة املأمولــة، والوصــول لألهــداف املرجــوة، ومــن 

ذلك تقديم الدعم الازم والتشجيع الضروري للمعمارييـن واملصمميـن، إلى جانب تنظيم املعارض والدورات 

التطويرية، وتحفيز الحراك اإلبداعي الفكري الذي ُيعنى بمختلف مجاالت القطاع املتنوعة، مما سيساهم في 

تحقيــق رؤيــة الــوزارة ودعــم االقتصــاد الوطنــي عبـــر دعــم تأســيس الشــركات الوطنيــة، أو املشــاركة فــي تأسيســها، 

أو املساهمة فيها وتشجيع التمويل واالستثمار في هذا املجال، وستساعد هذه الجهود الحثيثة في إيجاد فرص 

وظيفيــة للكفــاءات الوطنيــة املؤهلــة، ومــد يــد التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة، وذلــك ملواكبــة النهضــة 

الثقافيــة الشــاملة التــي تعيشــها اململكــة فــي مختلــف املســارات اإلبداعيــة.

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من ثالث إدارات عامة، وهي: 
�.إدارة استراتيجية القطاع
�.إدارة تنظيم القطاع
�.إدارة املشاركة املجتمعية

ازات اإلنحج
بالتزامن مع إعداد االستراتيجية الخاصة، واصلت الهيئة العمل على عدة أنشطة وبرامج أخرى، وقد كان من 

أبــرز إنجازاتهــا لعــام 2020م هــو تعييـــن رئيــس تنفيــذي لهــا فــي شــهر أبريــل 2020م، إلــى جانــب عــدٍد مــن اإلنجــازات 

املتفاوتــة األخــرى.

 

التحديات والتطلعات
كان عــدم توافــر إحصائيــات دقيقــة، وقاعــدة بيانــات جاهــزة وواضحــة لقطــاع الهيئــة مــن عــدد املمارســين، أو 

الطاب، أو مكاتب العمارة والتصميم؛ هو أول تحٍدّ واجهته هيئة فنون العمارة والتصميم في بداية مشوارها، 

باإلضافــة إلــى قلــة عــدد املوظفيـــن، حيــث بلــغ عددهــم فــي نهايــة عــام 2020م 3 موظفيـــن فقــط للهيئــة، إلــى جانــب 

قنن حسب أفضل املمارسات العاملية، مما أدى إلى ضعف تطور وتميـز 
ُ
كون املهن املعمارية والتصميمية لم ت

الثقافــة املعماريــة والتصميميــة بمــا ال يرتقــي بتطلعــات رؤيــة اململكــة 2030.

إال أن الهيئة تتطلع بقادم األيام إلى تجاوز كافة التحديات والعثـرات التي صادفتها في العام املا�سي، من خال 

مجموعــة مــن البرامــج واملبــادرات التــي ســتطلقها فــي الربــع األول مــن عــام 2021م، بهــدف النهــوض بمكانــة اململكــة 

.
ً
 وفنيا

ً
لتكــون فــي مصــاف املجتمعــات املتصــدرة ثقافيا
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يس التنفيذي  الر�ئ
ن �ي د. ستيفانو كاربو��

ة: نبذة عن الهي�ئ
تأتــي هيئــة املتاحــف ضمــن 11 هيئــة ثقافيــة أطلقتهــا وزارة الثقافــة إلدارة املجــال الثقافــي فــي اململكــة بمختلــف 

تخصصاتــه، وتتولــى الهيئــة مســؤولية تنظيــم قطــاع املتاحــف وتطويــره، والنهــوض بمقوماتــه، والســعي لتقديــم 

مــة  كافــة ســبل الدعــم والتســهيل للممارســين واملهتميــن بــه، كمــا أن الهيئــة تســير وفــق رؤيــة محــددة، ورســالة قّيِ

تتلخص في حماية التـراث السعودي والعالمي والترويج له، وتقديمه بغرض الدراسة والتثقيف والترفيه، مما 

سيرّسـِــخ مكانــة اململكــة فــي الســاحة الثقافيــة العامليــة.

الرؤية
تثبيت متاحف اململكة كمقامات ثقافية ملهمة محفزة للتـرابط املجتمعي للمواطنين، واملقيمين، والزائرين. 

الرسالة
 مكانــة 

ً
حمايــة التـــراث الســعودي والعاملـــي والترويــج لــه وتقديمــه مــن أجــل الدراســة والتثقيــف والترفيــه، مثبتــا

 ألعلــى معاييـــر الجــودة.
ً
اململكــة علــى ســاحة الثقافــة العامليــة وفقــا

املهام واملسؤوليات
تســعى الهيئــة فــي الوقــت الحاضــر إلعــداد ورصــد اســتراتيجية خاصــة بقطــاع املتاحــف تتما�ســى مــع أهــداف رؤيــة 

اململكــة 2030، واقتـــراح اللوائــح التنظيميــة املتصلــة باختصــاص الهيئــة، بمــا يشــمل إجــراءات إصــدار الرخــص 

والتصاريــح، والعمــل علــى تشــجيع التمويــل واالســتثمارات مــن خــال إيجــاد حوافــز مشـــجعة، إلــى جانــب اعتمــاد 

البرامــج التدريبيــة املهنيــة، وتصميــم البرامــج التعليميــة ذات العاقــة، وتقديــم املنــح الدراســية للموهوبيـــن، 

كمــا أنهــا مســؤولة عــن حمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة فــي املجــاالت املرتبطــة بقطــاع املتاحــف، باإلضافــة إلــى بنــاء 

قاعــدة بيانــات تحــوي كافــة املتاحــف فــي اململكــة، وإنشــاء ســجل رقمــي وطنــي بالتقنيــات املناســبة، وتتولــى الهيئــة 

كذلك مهمة التخطيط للفعاليات وتنفيذها، ويشمل ذلك تنظيم املؤتمرات واملسابقات املحلية والدولية التي 

، وإظهــار تراثهــا العريــق، وآثارهــا الغنيــة التــي تفخــر بامتاكهــا، إلــى جانــب 
ً
ستســاهم فــي نشــر ثقافــة اململكــة عامليــا

تطويــر مفاهيــم وتصاميــم املتاحــف، وبنــاء أصولهــا وإدارتهــا. 

تنقسم الهيئة إلى 6 أقسام رئيسية، وهي:
�.االستراتيجية والسياسات
�.الشراكات وتطوير األعمال
� .أمانة املتاحف واملقتنيات واملعارض
�.تنمية املواهب والتعليم
�.التسويق والتواصل مع الجمهور
�.تفعيل األصول

ازات اإلنحج
استطاعت الهيئة خال عام 2020م أن تحقق حزمة من اإلنجازات املهمة، وهي:

� واملبــادرات املســتهدفات  تفاصيــل  وتحديــد  املتاحــف  قطــاع  اســتراتيجية  ورصــد  إعــداد  مــن  االنتهــاء 

االســتراتيجية.
�.تعيين مدير عام للمتحف الوطني
�.تعيين مجلس أمناء املتحف الوطني
�.حصر ودراسة أصول املتاحف في اململكة

 

التحديات والتطلعات
لــم تواجــه الهيئــة بفضــل هللا أي تحديــات خــال العــام املاضـــي 2020م، وهــي تتطلــع إلــى إنشــاء منظومــة متاحــف 

 قيــد 
ً
 متحفيــا

ً
بجــودة عاليــة، وأســلوب فريــد، وقــد خطــت أولــى خطواتهــا مــن خــال اعتمــاد أكثـــر مــن 12 مشــروعا

التنفيــذ فــي الوقــت الحالــي، ومــن هــذه املشــاريع متحــف ومدرســة األميـــر محمــد بــن ســلمان العالمــي للخــط العربــي 

فــي املدينــة املنــورة والدرعيــة، واملتحــف اإلســامي فــي الريــاض، واملتحــف الســعودي للفــن املعاصــر فــي الدرعيــة، 

ومتحــف الفنــون الرقميــة بالدرعيــة، والعديــد مــن املشــاريع املتنوعــة األخــرى.
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يس التنفيذي  الر�ئ
أ. ميادة بدر

ة نبذة عن الهي�ئ
 ملــا تتمتــع بــه اململكــة مــن تنــوع ثقافــي ثــري، فقــد تأسســت هيئــة فنــون الطهـــي تحــت مظلــة وزارة الثقافــة، 

ً
نظــرا

بهدف ترسيخ فنون الطهي السعودي، ونشر الطعم األصيل لألكل التقليدي، وإيصال قيم الضيافة والثقافة 

املحلية التي تتميز بها اململكة للعالم، مما سيتيح فرصة تحويلها إلى موطن للتجارب املميزة، وخلق فرص عمل 

لكافــة أفــراد املجتمــع.

الرؤية
ترســيخ ثقافــة فنــون الطهــي وتحويــل اململكــة إلــى موطــن للتجــارب املميـــزة وجعــل القطــاع مصــدر رزق لشــعبنا 

ومجتمعاتنــا.

الرسالة
فنون الطهي كسفيرة للمملكة، وفنون الطهي كتجربة، وفنون الطهي كمصدر رزق.

املهام واملسؤوليات
تتولــى هيئــة فنــون الطهــي مســؤولية تحديــد أصــول وتــراث الطهــي واملحافظــة عليــه، ونشــر القصــص املحليــة 

التقليديــة املتعلقــة بفنــون الطهـــي، إلــى جانــب تطويــر مهنــة الطهــي فــي اململكــة وتعزيزهــا باملقومــات واإلمكانيــات 

الازمة، وفتح الباب لألفكار املبتكرة التي تساعد في تنمية هذا القطاع، باإلضافة إلى حرص الهيئة على تقديم 

تجربــة تــذوق طعــم محلــي بمعاييـــر عامليــة للســكان املحلييـــن والــزوار.

تنقسم الهيئة إلى 4 أقسام رئيسية، وهي: 

قسم الحفاظ على أصول الطهي واألبحاث.

قسم الترويج وإثراء التجربة.

قسم التطوير واالبتكار.

العاقات العامة والتواصل.

ازات اإلنحج
 مــن اإلنجــازات الكبيـــرة واملؤثــرة فــي مســيرة القطــاع، ســاهمت فــي خلــق 

ً
حققــت الهيئــة خــال عــام 2020م عــددا

تفاعــل إيجابــي بيـــن الهيئــة وجمهورهــا، وشــاركت بدعــم املهتميـــن واملنتســبين لهــذا القطــاع، وتتمثــل هــذه 

اإلنجــازات فــي:
�.االنتهاء من استراتيجية الهيئة واعتمادها من قبل سمو ولي العهد
� إطاق مبادرة “دعم املطاعم” مع جمعية قوت، وهي صفحة إلكترونية تهدف إلى دعم املطاعم واملقاهي

التــي تضــررت مــن الجائحة.
� إطاق كتاب “ُسفرة” الذي تهدف الهيئة من خاله إلى توثيق إرث املطبخ السعودي عبر وصفات مختلفة

من جميع مناطق اململكة الـ 13، ونشرها في كتاب واحد.
�.

ً
حصر أولي لفنون الطهي في جميع مناطق اململكة، والتي شملت 191 عنصرا

�.االنتهاء من الترتيبات التنظيمية للهيئة واعتمادها

 

التحديات والتطلعات
 لحداثة القطاع، وكونه ال يزال في مراحله 

ً
 من التحديات إبان العام املا�سي 2020م نظرا

ً
واجهت الهيئة عددا

التأسيسية األولية، حيث كانت محدودية التوظيف أحد أهم العقبات، فقد اقتصر العدد على ما يقارب 10 

 لــه، إلــى جانــب القــدرة البشــرية املحــدودة مــن قبــل فريــق الخدمــات 
ً
موظفيـــن فقــط علــى عكــس مــا كان مخططــا

املشــتركة بالــوزارة، واملــدة الطويلــة التــي تســتغرقها عمليــات الشــراء.

وتتطلع الهيئة بعزيمة منســوبيها الكبيـــرة، وهمتهم العالية، ألن تتخطى كافة الصعوبات التـــي واجهتها في ســنتها 

 لنشر ثقافة األكات السعودية املتنوعة والغنية، عبر عدٍد من البـرامج والدورات 
ً
 رائدا

ً
األولى، وأن تكون منبرا

التدريبية التي تســعى الهيئة لتنظيمها، واملبادرات التوعوية التـــي ســتطلقها في قادم األيام.
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القسم الحادي عشر: الكيانات الثقافية
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يس تنفيذي ن ر�ئ ��  مل ي�تم تعي�ي
ن للفنون التقليدية ح�ت� نهاية عام 2020م للمعهد امللك�ي

نبذة عن الكيان
 لرؤية وزارة الثقافة ودورها في النهوض بقطاع الفنون والثقافة في اململكة، فإن الوزارة ترعى مشروع 

ً
تجسيدا

املعهد امللكي للفنون التقليدية، الذي يعد إحدى املبادرات املدعومة من برنامج جودة الحياة ليكون املشروع 

 لإلرث الغني والفريد للفنون التقليدية، حيث يعمل املعهد على تمثيل ثقافة اململكة 
ً
األول من نوعه، ومحضنا

العربيــة الســعودية مــن خــال ســرد التاريــخ الفنــي وقصــص األعمــال الفنيــة التقليديــة، إلــى جانــب روايــة قصــص 

الفنانين، واملحافظة على أصالة تلك الفنون املميزة، وتشجيع املهتمين بها على تعلمها وإتقانها وتطويرها.

الرؤية
 
ً
يطمــح املعهــد امللكــي للفنــون التقليديــة إلــى أن يكــون وجهــة لتعلــم وإثــراء الفنــون التقليديــة الســعودية محليــا

.
ً
وعامليــا

الرسالة
تتمثل رسالة املعهد امللكي للفنون التقليدية في توفيـــر حاضنة وطنية في الفنون التقليدية السعودية وتعلمها 

وإثرائهــا عبـــر تخصصــات متعــددة مــن خــال برامجهــا التدريبيــة واإلنتاجيــة، ودعــم الحرفييـــن وأنشــطة التوعيــة 

.
ً
 وعامليــا

ً
محليــا

ن للفنون التقليدية تحديد املقر الرئي�سي للمعهد في حـي املربع بالرياض، وتوقيع اتفاقية نقل امللكية لوزارة الثقافة، كما تم � املعهد امللك�ي

تطوير واعتماد تصاميم املبنـــى واملعامل الفنية، والبدء باألعمال اإلنشائية للمبنى.
� تصميــم وترميــم مركــز فنــون البنــاء بمبنــى بيــت الدفــع فــي حــي جــدة التاريخيــة كفــرع للمعهــد فــي مدينــة جــدة؛

لتقديــم برامــج فـــي مجــال فنــون البنــاء والعمــارة.
�.إعداد اإلطار املنهجـي للبـرامج األكاديمية، والتصور األولي لخمسة برامج في التلمذة
� تصميــم وإعــداد املحتــوى التدريبـــي لـــ 13 دورة تدريبيــة قصيـــرة فــي الفنــون التقليديــة، بالتعــاون مــع خبـــراء

متخصصين في تصميم املناهج، وخبـراء وحرفيين في مجال الفنون التقليدية السعودية في املجاالت التالية:

املهام واملسؤوليات
أن�ســئ املعهــد امللكــي للفنــون التقليديــة ليعالــج الفجــوة املوجــودة فــي التعليــم والتدريــب لــدى قطــاع التـــراث، 

، والحفــاظ عليهــا وتطويرهــا، كمــا يتولــى 
ً
 ودوليــا

ً
وليكــون وجهــة لتعلــم وإثــراء الفنــون التقليديــة الســعودية محليــا

املعهد مسؤولية التأكيد على الهوية الوطنية من خال نشر الفنون التقليدية والترويج لها، وتشجيع وتدريب 
املواهــب والقــدرات، إلــى جانــب تقديــر الكنــوز الحيــة واملتميزيــن وذوي الريــادة فــي هــذا القطــاع، ورفــع مســتوى 

الوعــي بهــذا النــوع مــن الفنــون داخــل اململكــة وخارجهــا.

 

ازات اإلنحج
بالجهــود املثابــرة، والطاقــات املواظبــة؛ عمــل املعهــد امللكــي للفنــون التقليديــة خــال عــام 2020م علــى إنجــاز 

العديــد مــن املنجــزات املثمــرة، وتحقيــق رزمــة مــن األهــداف املأمولــة، وقــد كان أبرزهــا مــا يلــي: 

�:التعاون مع الجمعية السعودية للمحافظة على التـراث لتقديم دورتين بعنوان

مقدمة لليونيسكو. 	

التحديات والتطلعات
 مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه تشــغيل 

ً
يعــد تأخــر صــدور قــرار تأســيس املعهــد امللكــي للفنــون التقليديــة واحــدا

ـــر بعــض 
ُّ
 علــى ســير خطــة العمــل، وبالتالــي تعث

ً
 ســلبيا

ً
الكيــان خــال عــام 2020م، كمــا كان لجائحــة كورونــا تأثيـــرا

، إلــى جانــب التحديــات التـــي واجهــت فريــق تصميــم 
ً
األعمــال، وتأجيــل طــرح الــدورات التدريبيــة املحــددة ســلفا

، وذلك لصعوبة التواصل بسبب ضعف 
ً
 وبطيئا

ً
البرامج، حيث كان الوصول إلى الكنوز الوطنية الحية صعبا

استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لكبار السن والتباعد الجغرافي ملواقعهم. ويتطلع املعهد في قادم األيام 

لتجــاوز هــذه التحديــات، والســير بخطــى ثابتــة فــي طريــق النجــاح، والوصــول إلــى األهــداف املحــددة والتطلعــات 

املأمولــة، وأن يكــون حاويــة لكنــوز التـــراث، والعــادات األصيلــة، والفنــون الفريــدة التــي تفخــر اململكــة بامتاكهــا.

حصر التـراث. 	

التطريز. 	

املنسوجات والصياغة. 	

النسيج التقليدي. 	

فن الخط العربي. 	

فن الزخرفة. 	

فن التجليد والتذهيب. 	

فن الخزف والسيراميك. 	

فنون الخشب. 	

فنون املعادن. 	

فنون الحجر. 	

فنون الخوص. 	

فنون تزيين األسطح. 	

تقنيات البناء. 	
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دة التاريخية حج

يس التنفيذي الر�ئ
م العيس� أ. عبدالعزيز بن إبراه�ي

نبذة عن الكيان
يقــوم برنامــج جــدة التاريخيــة بــدور املنظــم واملشــّرِع فــي منطقتــي جــدة التاريخيــة والبلــد، ويهــدف إلــى الحفــاظ علــى 

املنطقة وإعادة تأهيلها وتطويرها في املجاالت العمرانية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والتاريخية، 

والبيئية، إلى جانب توفير احتياجاتها من املرافق العامة والخدمات واملشروعات، لتكون واجهة سياحية تليق 

.
ً
 ودوليا

ً
بمكانــة اململكــة محليــا

املهام واملسؤوليات
 مــن املهــام واملســؤوليات التــي تســاعد فــي الوصــول لألهــداف املخطــط لهــا، 

ً
يتولــى برنامــج جــدة التاريخيــة عــددا

 ووجهــة ســياحية مشــوقة، حيــث يعمــل البرنامــج علــى:
ً
 حيويــا

ً
ويجعــل مــن املنطقــة مــزارا

�.إعداد املخطط العام لجدة التاريخية ووضع ما يلزم من خطط وبرامج، ومتابعة تنفيذها
� االســتعانة بمراكــز الدراســات وتنظيــم الجهــود بيــن الجهــات املعنيــة لدراســة وتحقيــق األهــداف التــي يتطلــع

لهــا البرنامــج.
�.إعداد مواصفات البناء والتطوير في جدة التاريخية واشتراطاتهما ومعاييرهما وضوابطهما

� اإلشــراف علــى جميــع أعمــال البنيــة التحتيــة والتصميــم والتطويــر والبنــاء والتشــييد فــي املنطقــة، ومتابعــة

تنفيذهــا مــع الجهــات املعنيــة.
� تحديــد مجــاالت التراخيــص لألنشــطة والفعاليــات فــي املنطقــة، ووضــع مــا يلــزم مــن ضوابــط وشــروط

خاصــة.
� إصــدار املوافقــات والتراخيــص فيمــا يخــص أعمــال الترميــم، وتطويــر البنـــى التحتيــة والفوقيــة فــي منطقــة

جــدة التاريخيــة.
�.تحديد املقابل املالي نظير التراخيص والخدمات في جدة التاريخية
�.إعداد خطة مدروسة لحماية التـراث العمراني واآلثار في جدة التاريخية
�.إعداد نماذج عقود إيجار العقارات الواقعة في املنطقة واعتمادها

 

ازات اإلنحج
تمكن برنامج جدة التاريخية بفضل هللا من تحقيق عدٍد من اإلنجازات الرائدة، والتي كان لها أثرها الواضح في 

دفع عجلة سير املشروع، وظهور معالم التجديد في املنطقة التاريخية، ومن هذه اإلنجازات ما يلي:
�:ترميم وتدعيم وإعادة تأهيل املباني التـراثية كالتالي

�.إعادة ترميم )3( مبان
�.إعادة تأهيل )9( مبان
�.3( مبنى	إنقاذ وتدعيم )

�.تطوير دليل إرشادات التطوير للمباني غير التاريخية واملرافق العامة
�.إتمام مشروع ترميم مبنى الدفع وامللحق الذي يضم املعهد امللكي للفنون التقليدية
� بنــاء قاعــدة بيانــات جغرافيــة لحصــر العقــارات التاريخيــة وغيـــر التاريخيــة باملنطقــة، بهــدف القيــام باملهــام

بشــكل منظــم وبجــودة وكفــاءة عاليــة.
�.اكتمال تقييم 1400 من العقارات املستهدفة للنزع
�.)HBIM( إعداد قاعدة بيانات لنمذجة معلومات البناء للمباني التاريخية باستخدام تقنية

 

التحديات والتطلعات
مــة، فقــد واجــه برنامــج جــدة التاريخيــة بعــض التحديــات  بســبب تعاملــه مــع مبــاٍن ومناطــق قديمــة ومتهّدِ

والصعوبــات خــال مشــواره فــي إصــاح وتجديــد املنطقــة، ومــن هــذه التحديــات مــا يلــي:
�.اك

ُ
عملية نزع امللكية والوصول إلى املـــ

�.عدم توفر، أو اكتمال، قاعدة بيانات للعقارات وامللكيات
�.الفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها عملية النزع
�.التقييم اإلنشائي للمباني التاريخية املتدهورة
�.تعدد وتضارب ملكيات العقارات باملنطقة
�.القضاء على املمارسات السكنية والتجارية الخاطئة واملخالفة لألنظمة

ويتطلع البرنامج في خططه املستقبلية ألن يتمكن من الحفاظ على التـراث العربي البديع الذي تتميز به منطقة 

جدة التاريخية، مع وضع التحسينات التي تساعد في إظهار جمال التـراث والفن الفريد الذي يتمتع به.
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ن �ي ان البحر األحمر السي��ما�ئ مؤسسة مهرحج

املهام واملسؤوليات
تتولــى مؤسســة مهرجــان البحــر األحمــر الســينمائي مهمــة خلــق نظــام إيكولوجــي صلــب لقطــاع الســينما واألفــام، 

والعمــل علــى تنظيــم مهرجــان ســينمائي دولــي بشــكل ســنوي، إلــى جانــب تحفيـــز وتعزيــز نمــو الصناعــة والثقافــة 

الســينمائية عبـــر تقديــم عــدة مبــادرات رئيســية داعمــة للقطــاع فــي اململكــة والعالــم العربــي، كمــا يقــع علــى عاتــق 

املؤسســة مســؤولية تزويــد الجيــل الســينمائي الصاعــد واألجيــال الاحقــة باملؤونــة املعرفيــة واملهنيــة الازمــة، 

ودعم األعمال الحديثة، والتأسيس ملشهد سينمائي سعودي نابض، باإلضافة إلى إنشاء استديو لدعم أفام 

ــاع األفــام. املهرجــان وصنَّ

يس تنفيذي ن ر�ئ ��  مل ي�تم تعي�ي
ن ح�ت� نهاية عام 2020م �ي ان البحر األحمر السي��ما�ئ ملؤسسة مهرحج

نبذة عن الكيان
تأســس الكيــان فــي عــام 2019م، بغــرض دعــم قطــاع صناعــة األفــام فــي اململكــة العربيــة الســعودية والعالــم 

العربــي، ومــا يتضمنــه ذلــك مــن مراحــل متفاوتــة تبــدأ مــن كتابــة الروايــة إلــى إنتاجهــا وعرضهــا فــي املهرجانــات 

الســينمائية املحلية والعاملية وصاالت الســينما، وُيعد الكيان القاعدة املتينة النطاق معظم األفام الحديثة 

فــي اململكــة، ومــن أولــى الجهــات الداعمــة لصناعــة األفــام فيهــا.

ازات اإلنحج
عملــت مؤسســة مهرجــان البحــر األحمــر الســينمائي بجهــود حثيثــة، وبنشــاط ملحــوظ ســاهم فــي تحقيــق العديــد 

ــاع األفــام واملســاهمين فــي   للدعــم املــادي لصنَّ
ً
مــن اإلنجــازات الفارقــة فــي مســيرة الكيــان، حيــث أنشــئت صندوقــا

هــذا القطــاع الذيــن تضــرروا مــن جائحــة كورونــا خــال العــام 2020م، إلــى جانــب اســتحواذها علــى أرشــيف فنـــي 

ثــري، والــذي مــن خالــه ســيتم إنشــاء معــارض تعــرض تاريــخ الســينما وكيفيــة صناعــة األفــام فــي العالــم العربــي 

منــذ بدايــة العشــرينات حتــى أواخــر الثمانينــات املياديــة، كمــا انتهــت املؤسســة مــن النســـخة األولــى ملعمــل البحــر 

األحمــر الســينمائي والــذي أثمــر باختيــار فيلــم ســعودي وفيلــم عربــي، وتقديــم الدعــم الــازم لتمِكيـــن دخولهمــا 
فــي مســابقات عامليــة، باإلضافــة إلــى جهــود املؤسســة فــي ترميــم أفــام املخــرج الســينمائي العربــي والعاملـــي خيـــري 

بشــارة، وعرضهــا فــي صــاالت الســينما الســعودية ملــدة 3 أيــام، اســتضافت خالهــا املخــرج الكبيـــر لتقديــم نــدوة 

تعريفيــة شــارك مــن خالهــا أبــرز التحديــات التــي واجههــا فــي مســيرته الفنيــة فــي صناعــة األفــام.

 

، فقد كان للمؤسســة حضور ثقافي وترفيهي مميـــز، حيث أطلقت مســابقة “تحدي صناعة فيلم في 	4 
ً
وأخيـــرا

ساعة” بالتعاون مع امللحقية الثقافية الفرنسية في اململكة، وتم اختيار فيلمين من األفام القصيرة املشاركة 

بغــرض تطويــر محتواهــا مــن خــال رحلــة تعليميــة إلى دولة فرنســا.

 

التحديات والتطلعات
كانت أبرز التحديات التي واجهتها املؤسسة تتمثل في صعوبة التحويل املالي الخارجي ملزودي الخدمات، حيث 

إن قواعد تشغيل الحسابات البنكية للمؤسسات والجمعيات األهلية الرسمية واملعتمدة من مؤسسة النقد 

السعودي ال تسمح بذلك، إلى جانب تأخر مدة وصول الدعم املالي للمؤسسة.
إال أن املؤسسة تسعى بهمة عالية، وإصرار كبير، لتخطي كافة التحديات والعقبات، والسير في طريق الوصول 

نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها، حيث تتطلع إلى إقامة أول مهرجان سينمائي دولي في اململكة، وأن توفر بيئة 

داعمة ومحفزة في قطاع السينما وصناعة األفام.
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يس التنفيذي الر�ئ
ن �ي ن الزهرا�� �� أ. بدر بن حس�ي

نبذة عن الكيان
صــدر التوجيــه بالعمــل علــى تأســيس صنــدوق التنميــة الثقافــي بهــدف ترســيخ مكانــة اململكــة العربيــة الســعودية 

كإحدى الدول الرائدة في مجال الثقافة والفنون على مستوى العالم، من خال خلق فرص تمويلية مستدامة 

عبـــر تخصيــص تمويــل مســتدام مــن القطاعيـــن العــام والخــاص باســتخدام آليــات التمويــل املثلــى لتعزيــز األثــر 

الثقافــي، وتحقيــق أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة.

الرؤية
ترسيخ مكانة اململكة العربية السعودية كإحدى الدول الرائدة في مجال الثقافة والفنون على مستوى العالم 

من خال تمويل القطاعات الثقافية على نحو مستدام لقيادتها إلى آفاق جديدة.

الرسالة
دعــم القطاعــات الثقافيــة عبـــر تخصيــص تمويــل مســتدام مــن القطاعيـــن العــام والخــاص مــن خــال آليــات 

التمويــل املثلــى لتعزيــز األثــر الثقافــي وتحقيــق أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة.

 

املهام واملسؤوليات
يتفــرع الصنــدوق إلــى 	 قطاعــات مختلفــة، يتولــى كل قطــاع مســؤولية القيــام بمهــام خاصــة ومحــددة، بغــرض 

تنظيم سير العمل، وتوزيع األهداف النهائية بطريقة تضمن الوصول إليها وتحقيقها بأعلى جودة وأكبر كفاءة، 

وهــذه القطاعــات هــي:
� االســتراتيجية والتطويــر املؤسســـي: يتولــى هــذا القطــاع مســؤولية إجــراء أبحــاث الســوق والتحليــات

الــة وشــاملة لرؤيــة ورســالة  التنافســية لتوجيــه األولويــات االســتراتيجية، وتصميــم خطــة اســتراتيجية فعَّ

وأهداف الصندوق، إلى جانب تحديد الشركاء االستراتيجيين وإعدادهم وإدارتهم بهدف االستحواذ على 
رأس مال مستدام، وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية ومراقبة األداء، باإلضافة إلى تطوير األطر واملبادئ 

التوجيهيــة إلدارة البرامــج واملشــاريع وبنــاء القــدرات، والعديــد مــن املهــام األخــرى.
� إدارة االستثمار: يتولى هذا القطاع مسؤولية وضع استراتيجية االستثمار الخاصة بالصندوق، وتقديم

املشــورة إلــى إدارة التخطيــط االســتراتيجي فيمــا يتعلــق بتخصيــص العناصــر املاليــة للمنتجــات، وتقييــم 

املســتفيدين أو االســتثمارات املطروحــة مــن منظــور مالــي، إلــى جانــب مراقبــة أداء االســتثمارات مــن حيــث 

، باإلضافــة 
ً
املقاييــس املاليــة، وتحديــد فــرص االســتثمار بمــا يتما�ســى مــع االستـــراتيجية املحــددة ســلفا

إلــى االســتفادة مــن النقــد الزائــد والعمــل علــى إجــراء اســتثمارات قصيـــرة املــدى تعــود بالنفــع إلــى ميـــزانية 

الصنــدوق، والعديــد مــن املهــام األخــرى.
� التمويــل: يتولــى هــذا القطــاع مســؤولية تحديــد االســتراتيجيات الراميــة إلــى جــذب املســتفيدين إدارة 

وإدارتهــم، وبنــاء العاقــات املتينــة مــع املســتفيدين عبـــر جميــع مراحــل العمليــة التمويليــة، والعمــل كحلقــة 

وصــل بيــن الصنــدوق ومســتفيديه، إلــى جانــب إجــراء تقييــم األثــر والتقييــم الفنـــي وتقييــم مخاطــر التنفيــذ 

بالتعــاون مــع الخبـــراء املختصيـــن، وتطويــر تجربــة املســتفيدين الشــاملة، والعديــد مــن املهــام األخــرى.
� الخدمات املساندة: يتولى هذا القطاع مسؤولية إدارة الوظائف املساندة واإلدارية املتعلقة بالعمليات

الداخليــة للصنــدوق، وإدارة شــؤون املــوارد البشــرية، إلــى جانــب إدارة البنيــة التحتيــة لتقنيــة املعلومــات، 

وإدارة املشــتريات والعقــود، وإدارة الخدمــات العامــة واالتصــاالت اإلداريــة، والعديــد مــن املهــام األخــرى.
� إدارة املخاطــر: يتولــى هــذا القطــاع مســؤولية إدارة املخاطــر التـــي يمكــن أن تــؤدي إلــى أي تأثيـــر استـــراتيجي

أو مالــي أو تشــغيلي، وإدارة سياســة االئتمــان الخاصــة بالصنــدوق، إلــى جانــب اإلشــراف علــى تنفيــذ خطــط 

معالجــة وتحييــد املخاطــر، والعديــد مــن املهــام األخــرى.

 

ازات اإلنحج
عمــل الصنــدوق خــال عــام 2020م علــى تحقيــق عــدد مــن األهــداف الرئيســية فــي الخطــة االســتراتيجية للكيــان، 

وتتلخــص هــذه اإلنجــازات فــي:
�:تطوير اإلطار العام

اشتملت األعمال على جميع املستندات القانونية والحوكمة وااللتزام التي تتمثل في:
�.إعداد ورفع النظام األسا�سي للصندوق
�.تجديد املؤشرات األساسية واملرجعية
�.إعداد لوائح اإلجراءات الداخلية الرئيسية

� إعــداد نمــوذج الحوكمــة الداخليــة والخارجيــة، إلــى جانــب إعــداد دليــل تشــغيلي للعمليــات الرئيســية، مــع

بنــاء قائمــة بمؤشــرات لــكل عمليــة ونشــاط تشــغيلي.
�.بناء النموذج املالي وتحليل فرص األتمتة
�.تطوير خطة مرحلة اإلطاق التجريبي
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التحديات والتطلعات
ُيعــد عــام 2020م مرحلــة تأسيســية لصنــدوق التنميــة 

واجههــا  التـــي  التحديــات  تتلخــص  وبذلــك  الثقافــي، 

كالتالــي: الصنــدوق 
� الصنـــــــــدوق استراتيجيــــــــة  وتحــــــــديث  تجــــــــديد 

عوامــل  علــى  بنــاًء  مســتمر  بشــكل  والحوكمــة 
الصنـــــــــــدوق  كارتبـــــــــــاط  مختلفــة،  وتغييـــــــــــرات 

للثقافــة،  الوطنيــة  باالســتراتيجية   
ً
اســتراتيجيا

 إلــى صنــدوق 
ً
والقــرار بضــم الصنــدوق تنظيميــا

الوطنــــــي. التنميــــــة 
� العمــل واملواءمــة مــع الجهــات الحكوميــة ذات

العاقــة املختلفــة مــن خــال اجتماعــات دوريــة 
صنــدوق  واختصاصــات  صاحيــات  لتحديــد 

التنميــة الثقافــي؛ إلتمــام إجــراءات معاملــة نظــام 

الصنــدوق حتــى صــدور املرســوم امللكــي باعتمــاد 

نظــام صنــدوق التنميــة الثقافــي.
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يس التنفيذي الر�ئ
أ. آية حبيب البكري

نبذة عن الكيان
أنشئت مؤسسة “ثنائيات الدرعية” لتكون الجهة املخولة بتنظيم بينالي سنوي في اململكة يتم التناوب فيه بين 

معرض للفنون املعاصرة ومعرض للفنون اإلســامية، وهي مؤسســة متخصصة بالفنون يرأس مجلس إدارتها 

صاحب السمو األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، في حين تم تعيين األستاذة آية حبيب 

البكري في منصب الرئيس التنفيذي.

املهام واملسؤوليات
تتولــى مؤسســة “ثنائيــات الدرعيــة” مســؤولية تنظيــم البينالــي الســنوي فــي اململكــة بالتنــاوب بيـــن معرضـــي 

الفنون املعاصرة والفنون اإلسامية، وذلك إلضفاء صبغة التنوع على البينالي، وخلق مساحة أكبـــر للفنانيـــن 

الســعوديين مــن اتجاهــات إبداعيــة مختلفــة عبـــر منصــة فنيــة مرموقــة، تتيــح لهــم عــرض أعمالهــم وتخلــق جــو 

 إلــى ربــط التعلــم واالســتطاع فــي التجــارب الثقافيــة.
ً
تفاعلــي مــع أقرانهــم مــن الفنانيـــن الدولييـــن، إضافــة

 

ازات اإلنحج
 فــي خطتهــا العمليــة خــال عــام 2020م، يتمثــل فــي تطويــر 

ً
 ملحوظــا

ً
حققــت مؤسســة “ثنائيــات الدرعيــة” إنجــازا

استراتيجية املؤسسة ونموذجها التشغيلي، إلى جانب استراتيجية معرض بينالي الدرعية للفن املعاصر والفن 

اإلســامي.

 

التحديات والتطلعات
 لحداثــة املؤسســة، وعمرهــا القصيـــر؛ فلــم تواجــه أي تحديــات تذكــر بفضــل هللا، وهــي تتطلــع فــي قــادم 

ً
نظــرا

 في مجال الفنون املرئية والقطاع الثقافي، وتطمح لدمج التعلم واالستكشاف 
ً
 فكريا

ً
األعوام إلى أن تكون رائدا

، ومنفتــح علــى مختلــف الثقافــات والفنــون.
ً
فــي التجــارب الثقافيــة، للنهــوض بمجتمــع ناضـــج معرفيــا
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مع امللك سلمان للغة العربية محج

يس تنفيذي ن ر�ئ �� مل ي�تم تعي�ي
مع امللك سلمان للغة العربية ح�ت� نهاية عام 2020م ملحج

نبذة عن الكيان
 للغة العربية، يســعى للحفاظ عليها ويعزز 

ً
 وعامليا

ً
 وطنيا

ً
ن�ســئ مجمع امللك ســلمان للغة العربية ليكون مرجعا

ُ
أ

مكانتهــا املهمــة مــن خــال عــدد مــن مســارات العمــل واملبــادرات، ويســتمد املجمــع قوتــه مــن برنامــج الرؤيــة التــي 

يقودهــا صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد -حفظــه هللا- بمــا تتضمنــه مــن مرتكــزات تضمــن املحافظــة علــى الهويــة 

العربيــة اللغويــة األصيلــة.

الرؤية
 مرجعية عاملية في مجاالت اللغة العربية وتطبيقاتها.

الرسالة
 وتكثيف مساهمتها التقنية في تنمية املجالين العلمي والثقافي.

ً
 إعاء مكانة اللغة العربية عامليا

املهام واملسؤوليات
ُيعنــى املجمــع بالحفــاظ علــى اللغــة العربيــة مــن خــال دعمهــا وتعزيــز فاعليتهــا الحضاريــة، وذلــك نابــع مــن إدراك 

صيــل، وتتمثــل مهــام املجمــع فــي:
ً
اململكــة بأهميــة اللغــة كقــوة مركزيــة فــي الحفــاظ علــى التـــراث والتاريــخ األ

�.ريادة التخطيط والسياسة اللغوية وتطبيقاتهما
�.تفعيل التقنية في دراسات اللغة العربية وتطبيقاتها ومجاالت استخدامها
�.ترقية مواد تعليم اللغة العربية ووسائلها وتجويد إمكانية الوصول إليها
�.دعم محتوى اللغة العربية وأصالته وتعزيز استخدامه في املجاالت املتنوعة

ازات اإلنحج
يعــد املجمــع مــن أحــدث الجهــات الوطنيــة املعنيــة بالشــأن اللغــوي التـــي تــم إقرارهــا، وبالرغــم مــن حداثــة املجمــع 

فقــد اســتطاع اســتكمال املنجــزات اآلتيــة:
� صــدور تنظيــم مجمــع امللــك ســلمان العالمــي للغــة العربيــة املتــوج بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )34( بتاريــخ

13/1/1442هـــ، ويتضمــن أهــداف املجمــع، واختصاصاتــه، وهيكلــه اإلداري األساســـي.
� إكمــال الخطــة االســتراتيجية للمجمــع، وتحديــد تفاصيــل املســتهدفات واملبــادرات االستـــراتيجية، حيــث

تتضمن العمل الريادي في عدد من املجاالت التي ال تعمل فيها املجامع األخرى )مثل حوسبة اللغة العربية، 

والــذكاء االصطناعـــي، والهاكاثــون، واملتحــف، ومعمــل التطبيقــات، واملعجــم املعاصــر، والجائــزة العامليــة(.
� البــدء الفعلــي فــي الخطــوات التنفيذيــة لعــدد مــن املبــادرات فــي مجــاالت العمــل الرئيســة الثاثــة: السياســات

اللغويــة، والتعليــم، واللغويــات، وإطــاق العمــل التأسي�ســي لعــدد مــن برامجــه.

التحديات والتطلعات
يعمــل مجمــع امللــك ســلمان للغــة العربيــة علــى اجتيــاز عــدد مــن التحديــات والصعوبــات خــال عــام 2020م، وقد 

كان أبرزهــا:
�.صعوبات تأسيس املجمع، وما ترتب عليه من استكمال للترتيبات النظامية، وبدء أعمال مجلس األمناء
� استكمال إجراءات نقل مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية من وزارة التعليم

إلى وزارة الثقافة، وتعديل النظام الخاص به، ومواءمة لوائحه وإجراءاته مع املجمع.
�.اعتماد امليزانيات الازمة لتأسيس وتشغيل املجمع
� اســتكمال البنــاء اإلداري مــن حيــث الهيــكل التفصيلــي للمجمــع، واللوائــح اإلداريــة واملاليــة، واعتمادهــا مــن

الجهــات املختصــة.
�.استقطاب الكفاءات الازمة لتشغيل املجمع، وقيادة أعماله
�.اختيار مقر مناسب يليق باملجمع واسمه الذي يحمله؛ ليكون واجهة مشّرِفة للمملكة في هذا املجال
�   .إيجاد الشركاء املتمكنين من تنفيذ مشروعات املجمع الطموحة بما يتناسب مع املخصصات

كما يتطلع املجمع إلنجاز رزمة من األهداف والطموحات، تتمثل في:
�.استكمال البناء اإلداري واملالي، واستقطاب القيادات الجديرة بقيادة املجمع
�.

ً
ربط املجمع بالجهات الدولية واالتحادات ذات الصلة، وتمثيله للمملكة العربية السعودية دوليا

�.إطاق البرامج الكبرى التي يعمل عليها املجمع
�.عقد شراكات مع جهات محلية وعاملية لتحقيق أهداف املجمع
�.قدرة املجمع على استكمال توظيف القدرات البشرية واملادية
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